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Üldosa

Rapla Gümnaasiumi õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Õppekavas lähtutakse
riiklikust õppekavast, kooli arengukavast ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest. 

Kooli õppekava koosneb üldosast ning kohustuslike kursuste, valikkursuste ja valikõppeainete kavadest.
Kohustuslike kursuste ja valikkursuste kavad esitatakse ainevaldkondade kaupa. 

Rapla Gümnaasiumi õppekava on ajas muutuv dokument, mida vaadatakse regulaarselt läbi ja arendatakse
ning täiendatakse vastavalt kooli, kogukonna ja ühiskonna vajaduste muutumisele ja teaduse arengule.

Rapla Gümnaasium on organisatsioon, kus õpikeskkond on paindlik ja kohanev.

Kooli õppekava aluseks olevad väärtused ja kooli eripära ning 
pedagoogiline käsitus

Rapla Gümnaasiumi väärtusteks on hoolivus (sh abivalmidus ja sõbralikkus), mõistmine, lugupidamine
enda ja teiste vastu,  ausus ning  vastutustundlikkus. Kokkulepitud väärtused toetavad oskust õppida,
kasutada oma võimeid, ennast motiveerida ja sotsialiseeruda.

Ühiselt luuakse keskkond, kus kõik inimesed tunnevad end mugavalt, turvaliselt ning väärtustatult. Rapla
Gümnaasiumi sotsiaalse keskkonna loovad inimesed, ruumid ja töökorraldus, mida omavahel seovad suhted.
Kesksel kohal on õpilane oma vajaduste, huvide ja soovidega. Õpetaja roll on toetada õpilase autonoomsust,
mis aitab hoida õpimotivatsiooni, et õpilasest kujuneks ennastjuhtiv õpilane. On oluline, et õpilased tulevad
toime omandatud teadmiste, oskuste ja väärtushoiakutega. 

Õpetaja loob õppimiseks keskkonna, kus on arvestatud nii õpilase hetketase kui ka arengupotentsiaal.
Õpetaja peamiseks ülesandeks on üld- ja valdkonnapädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) kujundamine
igas õpilases, aidates kaasa enesekindlusele ja -usaldusele, motivatsioonile ja püüdlustele.

Kooli eripära:

● Meeskondlik juhtimine tagab turvalise koolikultuuri ja -keskkonna, toetades õppimist ja iga õpilane indivi-
duaalset arengut.

● Õpilane koostab oma õppekava vastavalt isiklikele huvidele ja edasistele karjääriplaanidele, lähtudes kooli
pakutavatest valikainetest. 

● Valikainete rohkus ja mitmekesisus võimaldavad õpilasel kujundada oma isikliku õppesuuna. Õppesuuna
võib kokku panna mitme ainevaldkonna kursustest.

● Valikainete õpetamisse on kaasatud kogukonna liikmed väljastpoolt kooli. Valikained jagunevad läbi õppe-
perioodide ja valikainenädalatel toimuvateks.

● Õpilast toetab tema õpingutes isiklik mentor, kes aitab õpilasel teha individuaalseid valikuid ning seada
eesmärke. Mida selgemad on eesmärgid, seda efektiivsemalt toimub õpe. 
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Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Rapla Gümnaasiumis on võimalik omandada kvaliteetset üldkeskharidust, mis põhineb õpilaste huvide ja
võimetega arvestamisel. Koolis on toimiv õppesüsteem, mis toetab õpilase igakülgset arengut, et tulla toime
erinevates eluvaldkondades ja jätkata õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Teadmisi, praktilisi oskusi,
väärtushinnanguid ja pädevusi arendatakse ja omandatakse kogu õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusena
koostöös kooli, kodu ning kogukonna vahel. Koolis on usaldusväärsed ja üksteist toetavad suhted, väärtusta-
takse õpetaja professionaalset tööd, enesearendust ning loomingulisust.

Õppekorraldus

Rapla Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö arvestuslik alus on kursus. Üks kursus tähendab 21 õppetundi (à
75 minutit) õppetööd. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilasel läbida kokku 96 kursust. 

Riikliku õppekavaga kehtestatud kohustuslikele kursustele lisanduvad kooli poolt kohustuslikud kursused ja
valikkursused.

Traditsiooniliste klasside nimetuste asemel on kasutusel Tertia (G1, 10. klass) – kooli lõpetamiseni on kolm
õppeaastat; Secunda (G2, 11. klass) – kooli lõpetamiseni on kaks õppeaastat; Prima (G3, 12. klass) – kooli
lõpetamiseni on üks õppeaasta.

Kohustuslike ja valikkursuste kirjeldused on toodud kooli õppekava vastava valdkonna ainekavades.

Kohustuslikud kursused

Ainevaldkond Kohustuslik õppeaine
Kursuste

arv
Tertia
(G1)

Secunda
(G2)

Prima
(G3)

Keel ja kirjandus
Eesti keel 6 2 2 2

Kirjandus 5 1 2 2

Võõrkeeled

B2-keeleoskustaseme 
võõrkeel inglise keel

5 2 2 1

B1-keeleoskustaseme võõr-
keel saksa keel/vene keel

5 2 2 1

B1-keeleoskustaseme 
võõrkeel alustajatele 
saksa/prantsuse

9 3 3 3

Matemaatika
Matemaatika (kitsas kursus) 8 3 3 2

Matemaatika (lai kursus) 14 5 5 4

Loodusained

Geograafia 3 2 1  

Bioloogia 4 2 2

Keemia 3 2 1

Füüsika 5 2 2 1

Sotsiaalained Ajalugu 6 2 2 2
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Ainevaldkond Kohustuslik õppeaine
Kursuste

arv
Tertia
(G1)

Secunda
(G2)

Prima
(G3)

Ühiskonnaõpetus 2   2

Inimeseõpetus 1      1

Kunstiained
Muusika 3 1 1 1

Kunst 2 1 1  

Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 2 2 1

Õpilasuurimus või 
praktiline töö

Uurimistöö alused 1  1  

Uurimistöö või praktiline töö 2  2  

Kooli valik
Õppides loon ennast 1 1

Silmaringikursus 1 1

Kokku laia matemaatikaga 74/78* 25/26* 28/29* 21/23*

Kokku kitsa matemaatikaga 68/72* 23/24* 26/27* 19/21*

* Kaldkriipsu ees on B1 keeleoskustasemel kursuste arv õpilastele, kes jätkavad põhikoolis alustatud keelega; kaldkriipsu
järel õpilastele, kes alustavad B1 keeleoskustaseme saavutamiseks õppimist uue keelega.

Valikkursused süvendatud õppimiseks

Ainevaldkond Kursus
Kursuste

arv
Tertia Secunda Prima

Keel ja 
kirjandus

Eesti õigekeel 1 1

Filmiõpetus 1 1

Kirjaread läbi ajaloo (lõimitud kursus ajalooga) 3 1 1 1

Kool meedias (kooliajaleht) 1 1

Loovkirjutamine 1 1

Luulekohvik 1 1

Lavahirm ja sellest vabanemine 1 1

Lühidokumentaallavastus kui meeskonnatöö 1 1

Sõna on relv 1 1

Teatrit avastamas 3 3

Teatriõpe – lavaline eneseväljendus ja 
improvisatsioon

3 3

Väitluskunst 1 1

Võõrkeeled

Briti ajalugu ja traditsioonid 1 1

Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks 1 1

Ettevalmistus rahvusvahelise C1 taseme 
inglise keele eksamiks

1 1

Grammar 101 1 1

Inglise keele B2 taseme põhikursuse 
lisakursused

2 1 1

Loovkirjutamine inglise keeles 1 1
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Ainevaldkond Kursus
Kursuste

arv
Tertia Secunda Prima

Prantsuse keel A1-A2 (kolmas keel) 6 2 2 2

Saksa keel A1-A2 (kolmas keel) 6 2 2 2

Turisti prantsuse keel 2 2

Vene keel suhtluskeelena 2 2

Võõrkeele õppimine laulude kaudu 1 1

Matemaatika

Majandusmatemaatika 1 1

Matemaatika AB 1 1

Matemaatika praktikum 1 1 1

Matemaatika praktikum 2 1 1

Matemaatika kordamiskursus riigieksamiks 
valmistumisel 1

1 1

Matemaatika kordamiskursus riigieksamiks 
valmistumisel 2

1 1

Loodusained

Aeg ja ruum (lõimitud kursus: geograafia, 
kultuuri- ja ajalugu)

1 1

Füüsika õpikoda 1 1

Keemia 4: Orgaaniline keemia edasijõudnutele 1 1

Rakendusbioloogia 1 1

Sissejuhatus bioteadustesse 1 1

Teadusring õpilaselt õpilasele 1 1 1

Vesi kui inimõigus, loodusressurss ja 
elukeskkond

1 1

Infotehnoloogia

3D modelleerimine ja 3D printimine (lõimitud 
kursus kunstiga)

1 1

Arvuti üldkursus 1 1

Digiteenused 1 1

Joonestamine 2 2

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine 
(osaline e-kursus)

1 1

Küberkaitse 1 1

Programmeerimine 1 1 1

Programmeerimine 2 1 1

Programmeerimine 3 1 1

Tark masin 1 1

Tarkvara analüüs ning testimine (osaline 
e-kursus)

1 1

Veebidisain (osaline e-kursus) 1 1

Sotsiaalained

Eesti ajalugu 20. sajandil 1 1

Giidina kodukandi ajaloolistes paikades 1 1

Inimene ja õigus 1 1

Kohalugu Raplas (lõimitud kursus 1 1

11 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

Ainevaldkond Kursus
Kursuste

arv
Tertia Secunda Prima

geograafiaga)

Psühholoogia 1 1

„Reis” Türki kultuuri ja ajaloo kaudu 1 1

Quo vadis, 21. sajand 1 1

Kunstiained

Arvutiga pildi maalimine, joonistamine ja 
kujundamine (lõimitud kursus IT-ga)

1 1

Visuaalne eneseväljendus eesti kunsti kaudu 1 1

Foto- ja pilditöötlus vabavaraprogrammiga 
GIMP (lõimitud kursus IT-ga)

1 1

Kaasaegne kunst 1 1

Keraamika algkursus 1 1

Koorilaul 5 2 2 1

Loominguvabadus ja improvisatsioon 1 1

Värvid ja helid muusikas ja kunstis 1 (lõimitud 
muusika ja kunsti kursus)

1 1

Värvid ja helid muusikas ja kunstis 2 (lõimitud 
muusika ja kunsti kursus)

1 1

Liikumine ja 
tervis

Disc golf 1 1

Jazz-tantsu baaskursus 1 1

Matkamine 1 1

Rahvatants 5 2 2 1

Seltskonnatantsud 1 1

Sissejuhatus füsioteraapiasse 1 1

Spordiõpe 1 1

Toitumine ja tervis 1 1

Vogue-tantsustiili sissejuhatav kursus 1 1

Ujumise algõpetuse juhendaja 1 1

Majandus- ja 
ettevõtlusõpe

Majandusõpe 1 1

Ettevõtluse alused 1 1

Rahatarkus (e-kursus) 1 1

Õpilasfirma (praktilise tööna) 2 2

Rohemajanduse põhine disain 1 1

Vabaained

Animatsiooni kiirkursus 1 1

Arhitektuur 1 1

Avalik esinemine ja sündmuste korraldamine 1 1

Fotograafia 1 1

Helidisain 1 1

Jalgpalli abitreener-juhendaja ja 
sportmängude analüüsi algkursus

1 1

Jooga 1 1
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Ainevaldkond Kursus
Kursuste

arv
Tertia Secunda Prima

Juhtimise alused 1 1

Karjääriplaneerimine 1 1

Loov ja praktiline rõivadisain 1 1

Läbirääkimisoskused 1 1

Muusikateraapia 2 2

Perkussiivne kitarr algajatele 1 1

Plaatija 4. taseme kutseõpe 3 3

Riigikaitse 2 2

Sepatöö algkursus 1 1

Suhtlemine ja asjaajamine 1 1

Tallinn – Lübecki linnaõigusega linn. 
Sissejuhatus giidindusse

1 1

Teatriõppe suvekool 1 1

Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid 1 1

Usundiõpetus 1 1 1

Vabatahtlik tegevus 1 1

Video, foto ja sotsiaalmeedia 1 1

Õnnelik elu – enda elu kujundmine 1 1

Õppekoormuse kujundamise põhimõtted

● Õpilase õppekoormus kujundatakse Rapla Gümnaasiumis kooli õppekorralduse kaudu. Õppetöö korraldus
Rapla Gümnaasiumis toetab õpilase vastutust ja aktiivset õppimist. Õpilase koormus õppeaastas on vähe-
malt 32 kursust. Soovi korral võib õpilane läbida ka rohkem kursusi.

● Õppeaasta jaguneb 3 perioodiks, milles igaühes on 10–11 õppenädalat. 3 õppenädalat on ülekooliliste
valikkursuste läbimiseks.

● Õppe läbiviimise peamine viis ning õppe arvestuse alus on kursus. Kursuse maht on üldjuhul 21 tundi
õppetööd. Õppetunni pikkus on 75 minutit, mille sisse on arvestatud 5 minutit iseseisva õppimise aega
iseõppimise tunni või muul ajal koolipäeva jooksul. Õppetundidele lisanduvad vajadusel konsultatsioonid ja
iseseisev töö kodus. Kursus võib olla üles ehitatud ka teisiti, kui kasutatakse e-õppe lahendusi ja suuren-
datakse iseseisva töö osakaalu.

● B2-keeleoskustaseme keelena õpetatakse koolis inglise keelt, B1-keeleoskustaseme keeltena õpetatakse
vene ja saksa keelt. Soovi korral võib õpilane G1 tasemel õppima asumisel vahetada B1 tasemel õpitavat
keelt.

● Kooli pakutavate valikainete asemel või neile lisaks võib õpilane taotleda sama mahu ja tasemega õpet
teaduskoolis, huvikoolis, treeningrühmas või kursust mõne muu kooli juures.

○ taotluse esitamine Stuudiumi-keskkonnas 1. oktoobriks;

○ tõendi või tunnistuse esitamine õppenõustajale 15. maiks osalemise ja õpitulemuste kohta koos õppe-
mahuga;

○ valikaine loetakse arvestatuks, kui õppe kohta on välja antud tunnistus, tõend või tulemusi kinnitav
dokument.
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● Spordiakadeemias treeningutel osalemise eest on võimalik kolme õppeaasta jooksul saada kuni 9 kursust.
Nendest 2 kursust õppeaastas saab 3–5 korda nädalas õhtustel treeningutel osalemise ja ühe kursuse kaks
korda nädalas (teisipäeval ja neljapäeval) päeva keskel valikainetunni ajal lisatreeningutel osalemise eest.
Spordiakadeemia raames tehakse koostööd Rapla Korvpallikooli, Rapla Jalgpallikooli, Kadi rühmvõimlejate,
Kehtna Maadlusklubi, Rapla Tantsustuudio ja kokkuleppel kooliga teiste spordiharidust pakkuvate organi-
satsioonidega. Tunnid kantakse Stuudiumi päevikusse, mille alusel peetakse kursuste kohta arvestust.

● Õppekoormuse hulka arvestatakse osalemist vabatahtlikus tegevuses: panus koolielu korraldamisel ja aren-
damisel või tegevus noortekeskuses, kultuurikeskuses, sündmustel, üritustel, konverentsidel, festivalidel
jm. Kursuse arvestamise minimaalne maht on 35 tundi, millele lisandub 5 tundi portfoolio koostamiseks.

○ taotleja täidab järjepidevalt õpimappi, kus iga tegevuse juurde on lisatud analüüs;

○ õppimappi on lisatud huvijuhi, väljaspool õppeasutust asutuse juhi/peakorraldaja kinnitus;

○ taotleja esitab õpimapi õppejuhile 10. juuniks;

○ õpilane saab õppeaastas ühe kursuse eelpool nimetatud tegevuse mahu põhjal.

● Õppekava täitmisel on õpilasel võimalus arvestada õpitavat VÕTA (vt ptk „Varasemate õpingute ja töökoge-
muse arvestamine”) protsessi kaudu.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Õpilane võib taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamist õppekava täitmisel.

VÕTA eesmärgiks on väärtustada kõiki  õpilaste teadmisi ja oskusi,  olenemata nende omandamise ajast,
kohast ja viisist.

VÕTA võimaldab  arvestada  varem erinevates  õppeasutustes  sooritatud  õpinguid,  täienduskoolituses  või
iseseisvalt õpitut, töökogemuse kaudu omandatud teadmisi ja oskusi.

Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamine toimub tõendusmaterjali põhjal. Hinnatakse kogemusest õpitut.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise soovi korral taotleja:

● tutvub kooli õppekavaga, selgitamaks, millised omandatud kogemused võivad sobida taotlemiseks;

● esitab vormikohase taotluse koos vajaliku tõendusmaterjaliga õppenõustajale;

● vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest;

● esitab vajadusel täiendavaid dokumente.

Taotleja pöördub õppenõustaja poole, kellele esitab tõendusmaterjali  õpitu kohta. Omandatud teadmised/
oskused peavad vastama nõutud haridustasemele, esitatav tõendusmaterjal peab olema asjassepuutuv ja
otseselt seotud õppekavaga. Õppenõustaja edastab taotluse aineõpetajale ülevaatamiseks ja otsustamiseks.

Taotlust hindab vastava ainekursuse õpetaja, kes kontrollib, kas taotlusega koos esitatud tõendusmaterjal
vastab nõuetele ja on piisav. Hindamise käigus võib nõuda täiendavat tõendusmaterjali või lisaülesannete
sooritamist. Hindamise puhul lähtutakse põhimõttest, et hinnatakse kogemusest õpitut, mitte (töö)kogemust
ennast. Varem õpitu peab sisuliselt sobima õppekavaga (õpitu peab vastama õppekava õpitulemustele), oman-
datud teadmised ja oskused peavad sobima selle kursuse õpitulemustega, millel arvestamist taotletakse.

Taotlejale antakse tagasisidet ning infot otsuse kohta hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
Otsusele lisatakse:

● milliste dokumentide või vahendite abil õpiväljundeid/pädevusi tõestati ja otsus tehti;

● milline kursus õppekavast on loetud varasemate töökogemuste arvestamise alusel sooritatuks ja kuidas
seda on hinnatud;

● mitterahuldamise korral põhjenduse, miks ei saa taotlust rahuldada.
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Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamisel kasutatavad vahendid

Taotlusvorm

Koolis on välja töötatud taotlusvorm varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks. Koos taotlusega
on nõutav ka vastava tõendusmaterjali esitamine:

● varasemate õpingute puhul – akadeemiline õiend, hinneteleht, diplom;

● täienduskoolituste puhul – tunnistus, tõend;

● töökogemuse puhul – ametisse nimetamise käskkirja koopia, ametijuhend, töökogemusest õpitu analüüs,
portfoolio vm;

● riigikaitse puhul – nt sõjaväepilet.

Portfoolio ehk õpimapp

Portfoolio  on materjalide kogum, mis esitatakse mapina.  Portfoolio näitab isiku tugevaid külgi,  oskusi  ja
kogemusi ning võib sisaldada väga erinevaid materjale. Õpimapis kirjeldatakse teadmisi, mida omandati tänu
kogemustele. Tõendusmaterjal tuleb esitada nii, et seda saab hinnata.

Intervjuu

Intervjuu võimaldab vestluse käigus väljendada oma eelnevaid saavutusi. Intervjuu tehakse vajadusel.

Distantsõppe korraldamise põhimõtted

 Distantsõpe on virtuaalses õppekeskkonnas või e-õppena toimuv õppimine õpetaja juhendamisel.

 Tunnid toimuvad tunniplaani järgi vastavalt koolis kehtivale päevakavale.

 Õpijuhised koos vajalike linkidega kasutatavatesse keskkondadesse kantakse Stuudiumi tunnikirjeldusse
hiljemalt tunni alguseks.

 Tund algab veebikohtumisega kokkulepitud veebikeskkonnas (Google Meet, Zoom). Räägitakse üle õpijuhi-
sed ja tunni eesmärgid, toimub uue õppeteema vahetu selgitamine. 

 Tund jätkub veebitunni või iseseisva õppimisena.

 Õpetaja ja õpilane on tunni ajal üksteisele kättesaadavad küsimuste esitamiseks ja tagasiside andmiseks.

 Õpetaja ja õpilane osalevad veebikohtumisel videopildis (veebikaamera või nutivahendi kaudu).

 Tunnitöö esitamise tähtaeg on tunni toimumise päeval. Arvestuslike tööde esitamise tähtaja teavitab õpetaja.

 Õpetaja märgib Stuudiumi päevikus hilinejad ja puudujad.

Koolieksami korraldamise põhimõtted

Koolieksam on gümnaasiumi lõpus korraldatav suuline eksam, mis tugineb läbitud inimeseõpetuse (pere-
konnaõpetuse) kursusele, karjääriõpetusalasele loengukursusele ja silmaringikursusele.

Inimeseõpetuse kursuse läbib õpilane Primas.

Tertias, Secundas ja Primas õppides on õpilane kuulanud vähemalt 15 loengut ja koostanud nende kohta
lühianalüüsid, mis on koondatud õpimappi.

Silmaringikursuse läbib õpilane Primas õppides. Kursusel loetakse erinevatest valdkondadest pärit tekste,
vaadatakse videoid, vastatakse küsimustele, analüüsitakse probleeme ja arutletakse loetud teemadel. Loetud
tekstid on koondatud õpimappi.

Koolieksam korraldatakse vastavalt direktori kinnitatud „Rapla Gümnaasiumi koolieksami korrale”.
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Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe korraldatakse vastavalt  gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele.
Õppekorraldus on suunatud õpilaste erivajadustega (s.h andekusega) arvestamisele: 

1. Õpilane valib valikkursused oma erivajadusi arvestades.

2. Õpilasel on võimalik taotleda väljaspool kooli läbitud õppetegevuse arvestamist õppe osana.

3. Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

4. Piiratud teovõimega õpilase puhul kaasatakse tema individuaalse arengu vajaduste väljaselgitamisse ja
vajalike tugimeetmete rakendamisse õpilase vanem.

5. Kui ilmneb õpilase andekus, tagatakse talle individuaalse õppekava rakendamine ning vajaduse korral
täiendav juhendamine aineõpetajate või teiste spetsialistide poolt haridusprogrammide või haridusasutuste
kaudu.

6. Õpilase arengu toetamise, nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil rakendatakse koolis järgmisi tugi-
süsteeme:

○ aineõpetaja konsultatsiooni- ja õpiabitunnid,

○ õpetamine tasemerühmades mõnes õppeaines,

○ õppenõustaja kaasamine õpilase toetamiseks,

○ mentorsüsteemi rakendamine,

○ arenguvestlused,

○ individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine,

○ koduõpe,

○ diferentseeritud hindamine,

○ Rajaleidja spetsialistide kaasamine,

○ jt.

Õppeainete vahelise lõimingu põhimõtted

Lõiming toetab õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist.

Lõimingu saavutamist kavandab kool õppetegevuse planeerimise käigus, mis võimaldab õpetajatel kursusi
koos ette valmistada ning lõimimisvõimalused läbi arutada.

Õppe lõimimine saavutatakse

● erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel;

● lõimitud valikkursuste loomise ja läbiviimise kaudu;

● koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil.

Õpetajad teevad koostööd, et õppeainete lõimimist õppetöös kasutada ja ellu rakendada.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldus

Õpilasuurimuse ja praktilise töö tegemist korraldavad haridustehnoloog ja õppejuht koostöös juhendajate-
õpetajatega, lähtudes kooli uurimistööde koostamise ja vormistamise juhendist.
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Õpilasuurimuse ja praktilise töö korraldus on kirjeldatud Rapla Gümnaasiumi „Õpilasuurimuse ja praktilise
töö koostamise ning vormistamise juhendis”, mis on õpilastele kättesaadav Stuudiumi-keskkonnas.

Kooli uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse iga õppe-
aasta algul.

Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend sisaldab juhtnööre töö teostamiseks, vormistamiseks, esi-
tamiseks ja kaitsmiseks. Põhjalikult on käsitletud viitamist. Juhendi viimases peatükis käsitletakse praktilise
töö tegemist ja vormistamist. Tutvustatud on kaitsmise, retsenseerimise ja hindamise nõudeid ning kritee-
riume. Õpilane esitleb oma tööd vaheseminaridel ja teeb eneseanalüüsi töö koostamisest. Uurimistööd ja
praktilist tööd hindab kaitsmiskomisjon. Otsus hinde osas tehakse konsensuslikult. Uurimistööd või praktilist
tööd hinnatakse 100 punkti skaalal.

Uurimistöö koostamist toetab kohustuslik kursus „Uurimistöö alused”.

Uurimistöö või praktiline töö tehakse ja kaitstakse teisel õppeaastal.

Erinevate õppekeelte kasutamine

Rapla Gümnaasiumis toimub õppetöö eesti keeles, välja arvatud võõrkeeletundides, kus suurem osa õppe-
tööst toimub õpetatavas keeles.

Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna 
mitmekesistamiseks kavandatud tegevused

Kõik tegevused koolis kavandatakse ja viiakse läbi  üldpädevuste kujundamise ja õppekeskkonna mitme-
kesistamise eesmärgil. Peamised üldpädevuste kujundamise ja õppekeskkonna mitmekesistamise eesmärgil
kavandatud tegevused on

● õppetunnid;

● ringitunnid;

● külalisõpetajate tunnid;

● kohtumised asjatundlike inimestega erinevatest elu- ja töövaldkondadest;

● õppekäigud;

● elulised ja praktilised valikkursused;

● õpilasüritused;

● vestlused õpilastega (sisse- ja väljaastumisvestlused, vestlused mentoriga, tagasi- ja edasisidevestlused, 
arenguvestlused jmt);

● õpilaste nõustamine;

● mentorsüsteemi rakendamine;

● osalemine uuringutes;

● osalemine kogukonnapraktikas ja vabatahtlikus tegevuses;

● õpilasuurimuste ja praktiliste tööde läbiviimine;

● kolmeosaline suuline koolieksam jm.
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Hindamise korraldus

Hindamise alused

Õpilase hindamise aluseks on „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” ja „Gümnaasiumi riiklik õppekava”. Kooli
õppekavas tuuakse ära riiklikke nõudeid täpsustavad või täiendavad kokkulepped.

Hindamise põhimõtted

Hindamises rakendatakse eristavat (hinded) ja mitteeristavat (arvestatud-mittearvestatud) hindamist. 

Eristava hindamise korral väljendatakse tulemuse saavutamist protsentides. Positiivne tulemus on 50–100%
saavutamine. Mitterahuldav tulemus on 0–49%.

Hindamise olulisim eesmärk on suunata õpilase arengut.

Õpetaja koostab oma aines kursusehinde mudeli ja selgitab õpilasele iga kursuse alguses, kuidas kujuneb
kursusehinne, missugune on hindamisel iga õpiväljundi ja õppeprotsessis osalemise osakaal. Õpetaja tut-
vustab kursuse algul nõutavate õpiväljundite kontrollimise vormi ja aega. Kursusehinde kujunemise põhi-
mõtted koos õpiväljunditega lisab õpetaja kursuse esimese tunni kirjeldusse Stuudiumis.

Õppeaine hindamispõhimõtted on kirjeldatud kooli õppekavas vastava aine kavas. Ühe valdkonna ainete
õpetajad võivad koostada ühised põhimõtted.

Hindamiskriteeriumite valikul on õpetaja vaba.

Hindamine on läbinähtav ja arusaadav (õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, juhtkonnale).

Õpilane on kaasatud hindamisse nii kursuse algul hindamisvormide läbiarutamisel koos õpetajaga kui ka
kokkuvõtval hindamisel. Õpetaja kasutab mitmekesiseid hindamisvorme (-meetodeid). Hindamist peab olema
nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Õpetajad viivad õppeperioodide jooksul läbi iga õpilasega individuaalsed vestlused, mille käigus analüüsi-
takse õpilase arengut, kursus(t)e õpiväljundite ja õpitulemuste saavutatust, püstitatakse uusi eesmärke.
Samuti saab õpetaja tagasisidet ja ettepanekuid õpetamise osas jmt.

Kokkuvõttev hindamine

Kohustuslike õppeainete kokkuvõtva hinde väljapanekul kasutatakse eristavat hindamist. Valikainete puhul
võib õpetaja kasutada eristavat või mitteeristavat hindamist.

Kursusehinde kujunemisel arvestatakse õpitulemuste saavutatust, õppeülesannete täitmist ja osalemist
tunnis. Üldjuhul toimub kursusehinde väljapanemine kursuse viimases tunnis või trimestri lõpunädala reedeks.
Kui kursuse lõpp ja trimestri lõpp ei lange kokku, pannakse kursusehinne välja kolme õppepäeva jooksul
pärast viimase tunni toimumist.

Kooliastmehinne pannakse õpilasele välja kõigi kursusehinnete alusel pärast vastava aine viimase kursuse
läbimist koos viimase kursuse hindega, kusjuures ükski kursus ei tohi olla sooritatud kursusehindele „1„ ehk
„nõrk„, „2„ ehk puudulik„ või MA (mittearvestatud). Kooliastmehinde väljapanekul võib õpetaja lisaks kursuse-
hinnetele arvestada õpilase arengut kogu õppeaja vältel ja kooli lõpuks saavutatud õpitulemusi.
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Kordusvastamise kord ja õppevõlgnevused

Kui kirjaliku või praktilise töö, suulise vastuse (esituse), praktilise tegevuse tulemus on alla 50% või on hinne
jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus kordusvastamiseks või kordustöö sooritamiseks.

Kordusvastamine on õpilase võimalus teha puudumise tõttu tegemata või mitterahuldavale tulemusele vas-
tatud õpetaja poolt oluliseks peetud õpiülesanne uuesti. Kordustöö tegemise aeg lepitakse aineõpetajaga
kokku esimesel võimalusel. Õpetaja otsustab õpilase konsultatsiooni vajaduse enne kordustööd. Õpilasel
on õigus teha kordustööd kaks korda.

Tegemata töö märgitakse e-päevikus „0” (0 protsenti).

Töö ajal puudunud õpilasele võib õpetaja koostada järgmise töö koos eelmise töö sisuga, st mahukama töö.

Võlgnevuseks loetakse „puudulik”, „nõrk” või „mittearvestatud„ kursusehinne ning sooritamata uurimistöö/
praktiline töö.

Õppevõlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt järgmise kursuse või trimestri jooksul samal õppeaastal. Õppe-
perioodi lõpuks (kolmanda trimestri lõppemisel) ei tohi õpilasel olla õppevõlgnevusi. 

Erijuhtumite korral arutatakse õppenõukogus õpilase õppevõlgnevuste likvideerimist. Õpilane esitab õppenõu-
kogule vähemalt viis tööpäeva enne õppenõukogu toimumist põhjendatud taotluse koos ajakava ja õpeta -
ja(te) nõusolekuga õppevõlgnevuste kordusvastamiseks pärast õppeperioodi lõppu juunikuus. Kui õpilane ei
ole antud võimalust kasutanud ega hiljemalt õppeaasta viimase (augustikuu) õppenõukogu koosoleku ajaks
võlgnevusi likvideerinud, siis õpilast järgmisse klassi üle ei viida. Õpilase kohta teeb otsuse kooli direktor,
võttes aluseks „Rapla Gümnaasiumi kodukorra” punkti 6.1.7.

Hinde vaidlustamine

Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus üksikuid tulemusi, aga ka kursuse- või kooliastmehinnet
vaidlustada viie õppepäeva jooksul alates hinde e-päevikusse kandmise päevast.

Hinde vaidlustamiseks tuleb esitada õppejuhile vastavasisuline kirjalik taotlus. Vaide lahendamine toimub
õpilase (vajadusel õpilase seadusliku esindaja), õppejuhi ning aineõpetaja koostöös.

Õpilaste teavitamise ja nõustamise ning karjääriõppe,
sh karjääriinfo ja -nõustamise korraldamine

Kool  tagab õpilasele  ning vanematele  teabe  kättesaadavuse  õppe ja  kasvatuse korralduse  kohta ning
juhendamise ja nõustamise õppetööd puudutavates küsimustes.

Õpilast toetab isiklik mentor, kes aitab teha individuaalseid valikuid ning seada eesmärke. Mida selgemad on
eesmärgid, seda efektiivsemalt toimub õpe.

Õpilasel on võimalus pöörduda igapäevaselt õppenõustaja poole õppimise (sh õppekorraldus, hindamine,
õpioskused) ning seda mõjutavate asjaoludega (tervis, suhted, eluolu) seotud küsimustes. Õppenõustaja
on kuulaja, abistaja, nõuandja, suunanäitaja, infojagaja, tähelepanu juhtija.

Õpilase nõustamise esmatasandile kuuluvad ka õppejuht, õppekorraldusjuht ja direktor. Õpilase teavitamise
ja nõustamisega tegeleb vastavalt vajadusele ja suutlikkusele iga kooli töötaja.

Kool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises.
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Arenguvestlused korraldatakse kord õppeaastas vastavalt  „Põhikooli-  ja  gümnaasiumiseaduse” §-le 37.
Arenguvestluse temaatika ja osalejate ring lepitakse eelnevalt omavahel kokku. Arenguvestlus viiakse läbi
vastavalt direktori kehtestatud „Rapla Gümnaasiumi õpilaste arenguvestluste korraldamise tingimustele ja
korrale”.

Õpetajad võimaldavad ainealaseid konsultatsioone.

Kui õpilane vajab õppimiseks olulisi erisusi võrreldes kooli õppekavaga, koostatakse talle individuaalne
õppekava, kus kirjeldatakse muudatusi ja kohandusi õppe sisus, õppe kestvuses, õppekoormuses või õpi-
keskkonnas. Individuaalse õppekava koostamise taotluse võib esitada õpilane, aineõpetaja, mentor, õppe-
nõustaja või õppejuht ning selle rakendamise otsuse teeb õppejuht.

Koolis kasutatakse karjääriteenuste pakkumiseks järgmisi võimalusi:

● karjääriõpe: kooli poolt pakutavate valikkursuste hulgas on kursus „Karjääriplaneerimine„;

● koostöö Töötukassa karjäärikeskusega: karjääriinfo loengud, enesetundmise-teemalised rühmatööd õpi-
lastele, grupitööd nõustamiskeskuses teemade lõikes, kutsemappide kasutamise võimalus, võimete-,
kutsesobivus- ja karjääritestide läbiviimine, personaalne nõustamine nõustamiskeskuses;

● õppekäigud: töövarjupäeval osalemine, töökohtade tutvustamine, karjäärivalikute tutvustamiseks mõeldud
õppeekskursioonid;

● elukutsete esindajate esinemine: elukutsete esindajate kaasamine õppetundidesse, erinevate valdkondade
esindajate karjääriteemalised loengud, „Tagasi kooli" projekti võimaluste kasutamine;

● valikainete nädalad: praktiliste ja eluliste kursuste pakkumine kolmel valikainenädalal;

● tugisüsteemide toetus ja tegevus;

● karjääriteemaga tegelemine mentori/õppenõustajaga vestlustes ja/või ainetundides.

Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted

Õpetaja tööd ja õpetajate koostööd planeeritakse lähtudes kooli arengu- ja õppekava eesmärkidest, üldtöö-
plaanist, kooliaasta kursuste plaanist ja teistest dokumentidest. 

Õpetajad teevad koostööd ainevaldkondliku töö planeerimisel: ainevaldkondlike pädevuste saavutamisel,
metoodika arendamisel, õppematerjalide loomisel ja muretsemisel, õppekorralduse täpsustamisel, sündmuste
korraldamisel jne. Töö koordineerimise otsustavad vastavas ainevaldkonnas töötavad õpetajad.

Õpetajad teevad koostööd aineteülese töö planeerimisel ja läbiviimisel: lõimitud õppe, lõimingupäevade
korraldamisel, üldpädevuste saavutamisel ja läbivate teemade taotluste elluviimisel. Tööd koordineerib
õppejuht.

Igal kooli töötajal on võimalik osaleda kooli  arengut puudutavate teemade püstitamises, aruteludes ning
otsuste langetamises.

Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord

Kooli õppekava uuendamiseks ja täiendamiseks võivad ettepaneku teha kõik kooli töötajad, samuti õpilased
õpilasesinduse kaudu ning lapsevanemad kooli hoolekogu kaudu.

Muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja
õppenõukogule.
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 1

Aine nimetus EESTI KEEL 1 „Keel ja ühiskond”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele muutumise 

tendentse ja selle osa ühiskonnas;
 tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit;
 kasutab konteksti sobivat korrektset suulist ja kirjalikku keelt.

Aine 
lühikirjeldus

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi 
kujundamine.

Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused (joonised, tabelid, 
skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis.

Eesti keele eripära: häälikusüsteem, astmevaheldus, lausetüübid ja sõnajärg, 
sõnamoodustus.

Eesti keel ja teised keeled. Eesti keel soome-ugri keelena. Euroopa ning maailma keeled
(valikuliselt). Keelekontaktid saksa, vene, inglise ja soome keelega.

Keele varieerumine ning muutumine. Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja 
kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse 
valdkonnad ning sotsiaalrühmade erikeeled.

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. 
Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel,
ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 oskab analüüsida keele rolli, funktsioone ning tähendust ühiskonnas;
 mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
 tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
 orienteerub ajastuomastes keelenähtustes.

Hindamine

Hindeline

Hinde saamiseks on vaja:
 sooritada kontrolltöö: keele funktsioonide, keelemärgi, maailma keelte ja Uurali keelte 

arengu kohta;
 teha paaris- või rühmatöö keelepoliitika kohta: keelepoliitika tänavapildis – esitlus või 

kollaaž või video vm paaris- või rühmatöö;
 kirjutada essee või arvamuslugu või kirjand eesti keele staatuse kohta vm.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
H. Puksand, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 1”, Koolibri 2018
H. Puksand, M. Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 1”, Koolibri 2018
Uue emakeeleõpetuse koduleht. Kirjastus Künnimees. http://emakeel.kynnimees.ee/
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 2

Aine nimetus EESTI KEEL 2 „Praktiline eesti keel 1”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
 arendab loovat ja kriitilist mõtlemist ning praktilist keeleoskust;
 oskab valida ja kasutada teabeallikaid.

Aine 
lühikirjeldus

Lugemine:

Kuulamine:

Kõnelemine:

Kirjutamine:

erinevate tekstide mõistmine. Info otsing erinevatest allikatest. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, sõnamoodustus, 
sõnavara täiendamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).

teksti eesmärgi ja suhtluspartneri mõistmine.

suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; 
emotsionaalsus, toon.

tarbe- ja arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. 
Arvamusteksti kirjutamine alusteksti põhjal. Õigekirja ja 
õigekeelsusküsimuste kordamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab argumenteerida ja kaitsta oma seisukohti suuliselt ning kirjalikult;
 oskab koostada arvamus- ja tarbetekste;
 oskab valida ning kasutada erinevaid infoallikaid;
 arendab oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja
 sooritada kontrolltöö: kirjavahemärgid, lausete liigid, häälikuortograafia, sh võõrsõnad;
 viia läbi ja vormistada tänavaküsitlus – paaristöö;
 kirjutada essee või arvamuslugu või kirjand ühiskonna- ja õpilaselu teemal vm;
 esitada nõuetekohane õpimapp, sh eneseanalüüs.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
H. Puksand, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 1” Koolibri 2018
H. Puksand, M.Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 1” Koolibri 2018

Soovituslik 
kirjandus

www.kn.eki.ee
https://www.taskutark.ee
http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 3

Aine nimetus EESTI KEEL 3 „Praktiline eesti keel 2”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku 

arutleva teksti vormis;
 oskab alustekstide  põhjal koostada kokkuvõtet, arvustust, arvamuslugu vm;
 valib, hindab kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt teabeallikaid;
 arendab praktilist keeleoskust.

Aine 
lühikirjeldus

Lugemine:

Kuulamine:

Kõnelemine:

Kirjutamine:

eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) 
tähenduse mõistmine. Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, 
meediatekstide kriitiline analüüsimine. Süstemaatiline sõnavaraarendus 
(võõrsõnad, ilukirjanduskeel, terminoloogia).

ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine 
suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine.

ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning 
veenmine ja mõjutamine. Kõne, ettekanne.

ajakirjandustekstide põhjal kokkuvõtte, arvamusloo, arvustuse vm 
kirjutamine. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab argumenteerida ja kaitsta oma seisukohti;
 oskab analüüsida meediatekste;
 oskab erinevate alustekstide põhjal kirjutada kokkuvõtet, arvamuslugu ja arvustust, 

vältides plagiaati;
 teab, millistest osadest koosnevad kõne ja ettekanne;
 kasutab kuulajate tähelepanu hoidmiseks retoorilisi võtteid;
 järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja
 sooritada kontrolltöö: kirjavahemärgid, algustäht, kokku-ja lahkukirjutamine;
 kirjutada kokkuvõte või arvustus või arvamuslugu või kirjand eri modaalsusega teksti 

põhjal;
 koostada ja esitada kõne või ettekanne – paaristöö.
Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
R. Bobõlski, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 2” Koolibri 2018
R. Bobõlski, M. Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 2” Koolibri 2018
E. Kraut jt „Eesti õigekeel” Koolibri 1998

Soovituslik 
kirjandus

D. Carnegie „Suurepäraseks kõnelejaks – kiiresti ja lihtsalt” Ilo 2000
N. Morgan „Esitluste tegemine” Äripäev 2010
K. Mägi „Keelemeel” Maurus 2012
www.kn.eki.ee
https://www.taskutark.ee
http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 4

Aine nimetus EESTI KEEL 4 „Meedia ja mõjutamine”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tunneb olulisemaid ajakirjandusžanre;
 tajub keelelisi, visuaalseid jt mõjutamisvõtteid;
 oskab meediatekste lugeda, analüüsida ja koostada;
 oskab arutleda ja argumenteerida jõukohastel teemadel.

Aine 
lühikirjeldus

Meedia olemus ja ülesanded. Lühiülevaade meedia ajaloost. Meediakanalid. 
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutusajakirjandus. Kommunikatsioonivabadus.

Meediaeetika, eraelu puutumatus ja suhtlemine ajakirjanikega. Meediatekstide 
usaldusväärsus.

Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Demagoogia- ja manipulatsioonivõtted; keeleline 
manipulatsioon.

Reklaami sihtrühmad ja kanalid, varjatud sõnum. Reklaam ja seadused. Kriitilise 
reklaamitarbija kujundamine.

Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus. Autoripositsioon, 
infoallikad. Fakti ja arvamuse eristamine.

Audiovisuaalne meedia (raadio ja televisioon). Digitaalne meedia.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb meediakanaleid ja -žanre, nende tunnuseid ning meediateksti vastuvõtu eripära;
 analüüsib kriitiliselt reklaami ning mõistab reklaami varjatud sõnumit;
 eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
 tunneb meediatekstis ära argumendid ning põhilised verbaalsed ja visuaalsed 

mõjutamisvõtted.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja
 teha paaris- või rühmatöö reklaami kohta – esitlus, kollaaž paaris- või rühmatöö;
 koostada veebipõhine töö meediažanrite kohta – veebiajaleht vm paaristöö;
 kirjutada kultuurisaate arvustus;
 esitada õpimapp, sh eneseanalüüs.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
R. Bobõlski, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 2” Koolibri 2018
R. Bobõlski, M. Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 2” Koolibri 2018
ERRi koduleht
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 5

Aine nimetus EESTI KEEL 5 „Teksti keel ja stiil”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana, 

kasutades korrektset eesti kirjakeelt;
 arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
 kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Aine 
lühikirjeldus

Stiil ja stilistika. Asjalikkus ja isikupära. Ametlik stiil, publitsistlik stiil, teadusstiil ja 
ilukirjandusstiil. Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead.

Sõnavara rikastamise võimalused. Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus.

Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõna-
vara, stiil). Loomevargus ehk plagiaat.

Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. 
Refereerimine, tsiteerimine. Teksti ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. 
Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesehitus. Üldistamine, järeldamine. Oma teksti 
toimetamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;
 oskab alustekstide põhjal luua oma teksti, refereerida ja tsiteerida, argumenteerida;
 tunneb stiili- ja sõnastusvigu, oskab kasutada keelevahendid;
 oskab toimetada oma teksti.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja
 kirjutada kaks arutlevat kirjandit;
 vastata kahe lugemisteksti küsimustele;
 sooritada kontrolltöö: stiil ja sõnastus;
 esitada õpimapp, sh eneseanalüüs.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
M. Kumpas, A. Mund, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 3” Koolibri 2018
M. Kumpas, A. Mund, M. Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 3” Koolibri 2018
S. Maanso „Seostest sõltub mõte” Argo 2002

Soovituslik 
kirjandus

K. Mägi „Keelemeel” Maurus 2012
www.kn.eki.ee
https://www.taskutark.ee
http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

EESTI KEEL 6

Aine nimetus EESTI KEEL 6 „Praktiline eesti keel 3”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt;
 arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
 oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
 valib, hindab kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Aine 
lühikirjeldus

Lugemine:

Kuulamine:

Kõnelemine:

Kirjutamine:

keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. Keeruka 
kujundliku väljenduse mõistmine. Süstemaatiline sõnavaraarendus 
(võõrsõnad, lendväljendid, ilukirjanduskeel, terminoloogia omandamine). 
Teabeotsingu oskuste tõhustamine.

suulise teksti konspekteerimine.

stiilivahendite kasutamine mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamiseks.

arutleva kirjandi kirjutamine eri tüüpi alustekstide põhjal. Õigekirja- ja 
õigekeelsusküsimuste kordamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab edasi anda tähendusvarjundeid ning mõistab vihjelist keelekasutust
 oskab edastada eri allikaist saadud infot ja arutluskäike ning siduda neid oma 

hinnangute ja seisukohtadega;
 oskab kirjutada arutlevat kirjandit;
 valdab eesti kirjakeelt.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja
 kirjutada kaks arutlevat kirjandit;
 vastata kahe lugemisteksti küsimustele;
 sooritada grammatikakontrolltöö.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus

M. Kumpas, A. Mund, M. Ross gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 3” Koolibri 2018
M. Kumpas, A. Mund, M. Ross gümnaasiumi eesti keele töövihik „Johannes 3” Koolibri 2018
E. Kraut jt „Eesti õigekeel” Koolibri 1998
S. Maanso „Seostest sõltub mõte” Argo 2002

Soovituslik 
kirjandus

K. Mägi „Keelemeel” Maurus 2012
www.kn.eki.ee
https://www.taskutark.ee
http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

KIRJANDUS 1

Aine nimetus KIRJANDUS 1 „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursuse eesmärgiks on tekitada ja hoida õpilastes huvi kirjanduse vastu, näidata 
sõnakunsti avarusi ja sügavusi.

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tegeleb erinevate lugemismudelite ja tõlgendusviisidega;
 oskab kirjandusteksti seletada, mõistab kirjandusteksti
 mitmeti tõlgendatavust;
 eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;
 analüüsib ning tõlgendab konkreetseid proosa- ja luuletekste.

Aine 
lühikirjeldus

Kirjandustundides tegeletakse proosa- ja luuleteoste lugemise, analüüsimise ja tõlgen-
damisega, samuti loetu üle arutlemisega, teoste võrdlemise ja hindamisega. Esmatähtis 
on tegeleda tekstisiseste tasandite (fiktsionaalne maailm, narratiiv, kujundisüsteem, 
kompositsioon, probleemistik jm) analüüsiga, millelt liigutakse tekstiväliste tasandite 
(kultuurilooline taust, autori tähtsus, teose vastuvõtt jm) vaatluseni.

Kirjandussituatsioon: autor, teos, lugeja.

Ilukirjandus kui sõnakunst. Ilukirjandusteksti poeetika.

Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine. Lüürika olemus. Luuletuse sisu ja vorm. Stroof, 
rütm, riim. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid.

Proosateksti analüüs ja tõlgendamine. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaate-
punkt. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Teema, detail, 
motiiv, sümbol, miljöö.

Kirjanduse roll ja tähtsus. Kirjandusteose ühiskondlik, ajalooline, moraalne, rahvus- ja 
maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus.

Lõiming eesti keelega, sõnavara kihistused (tsitaatsõnad, hübriidsõnad, släng, hüüd-
sõnad jms).

Lektüüri nimekiri
 Üks teos sarjast „Tänapäeva noorsooromaan”
 Üks luulekogu
 Kolm A. Tšehhovi või F. Tuglase novelli
 J. D. Salinger „Kuristik rukkis”

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid;
 analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid;
 on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kaks pikemat proosateost, lisaks novelle ja 

ühe eesti autori luuletuskogu.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja läbi lugeda kaks romaani, kolm novelli ja üks luulekogu, mille 
põhjal on vaja
 sooritada kaks kontrolltööd: novellide analüüs „Kuristik rukkis”,
 tutvustada võrdlevat esitlust kahe noorsooteose kohta – paaristöö,
 esitada luulekogualane loovtöö (luulekogu esitlus või video või kollaaž või voldik vm – 

individuaalne või paaristöö).

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus
A. Merilai jt „Poeetika” Tartu Ülikooli kirjastus 2003
R. Neithal „Mis on mis kirjanduses” Koolibri 1999
S. Nootre „Kirjanduse kõnetus” Avita 2004

Soovituslik 
kirjandus

E. Lepik „Maailm veetilgas: kirjandusteose analüüs ning tõlgendamine” Maurus 2014
http://www.oppekava.ee/index.php/Link_50._Novelli_anal%C3%BC%C3%BCs
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

KIRJANDUS 2

Aine nimetus KIRJANDUS 2 „Kirjandus antiigist 19. sajandini”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
2 tundi nädalas, kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tutvub kirjandus- ja kultuurilooteadmiste süsteemiga, mis on aluseks edasisteks 

kirjandusõpinguteks;
 saab ülevaate maailmakirjanduse kujunemisetappidest, ajastutest;
 õpib looma seoseid eelnevate ajastute ja tänapäeva vahel;
 analüüsib ning tõlgendab konkreetseid teoseid.

Aine 
lühikirjeldus

Kursus keskendub ainult kõige iseloomulikumale käsitletavas ajajärgus, luues 
ettekujutuse voolude ja žanrite tekkest ja levikust. Ajastute, voolude ja neid esindavate 
autorite teostega tutvutakse kursuste jooksul kas terviktekstide või tekstikatkendite 
kaudu. Kursuse õppesisus on mitmeid arutlusteemasid, mille eesmärk on ärgitada 
diskussiooni kirjanduse olemuse ja ilmingute üle.

Antiikkirjandus (müüt, eepos, Sophokles). Kirjanduse põhiliikide ja žanrite teke.

Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos jt).

Renessansikirjandus (D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, W. Shakespeare jt).

Klassitsistlik kirjandus (Molière).

Romantism (A. Puškin. M. Lermontov, G. G. Byron; P. Mérimée jt).

Lektüüri nimekiri
 Sophokles „Kuningas Oidipus”
 Shakespeare „Hamlet”
 Üks Moliere’i näidend
 A. Puškin „Jevgeni Onegin” või M. Lermontov „Meie aja kangelane”

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 iseloomustab eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole;
 mõistab ning hindab kirjandustekstide humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
 on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli teost, teades teoste ning nende autorite 

kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja läbi lugeda neli teost, mille põhjal on vaja
 sooritada kolm kontrolltööd: antiikaeg ja Sophokles; keskaeg, renessanss ja 

Shakespeare; romantism ja Puškin või Lermontov;
 tutvustada loovtööd: esitlus, video vm loovtöö Moliere’i teose põhjal – paaris- või 

rühmatöö.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus

I. Šaitanov „Maailmakirjandus” Avita 2006
„Maailmakirjanduse lugemik” Koolibri 1993
R. Neithal „ Mis on mis kirjanduses” Koolibri 1999
S. Nootre „Kirjanduse kõnetus” Avita 2004

Soovituslik 
kirjandus

„Müüdi anatoomia” Koolibri 2013
ERRi arhiiv
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

KIRJANDUS 3

Aine nimetus KIRJANDUS 3 „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 uurib ilukirjanduse põhiliike ja žanre, saab ülevaate žanrite kujunemisest ja nende 

mitmekesisusest, tunnustest;
 kinnistab oma teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste analüüsi ja 

tõlgendusega;
 eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;
 võrdleb ilukirjandust teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika).

Aine 
lühikirjeldus

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide 
olemus. Kirjandusvoolu, -žanri ja -teose stiil.

Kursuse eepika osa keskendub esmajoones romaani kujunemise ja alaliikide 
tutvustamisele, alates žanri sünnist ning lõpetades postmodernistliku romaaniga; 
tähelepanu pööratakse ka novellile. Käsitletavad tekstid pärinevad nii eesti kui ka 
maailmakirjanduse autoritelt, mis võimaldab võrdlevat vaatlust ja seotust teiste 
kunstiliikidega.

Lüürika ja lüroeepika osa annab ülevaate olulisematest luulevormidest, mida 
kinnistatakse eeskätt eesti luuletajate tekstinäidetega.

Dramaatika osa käsitleb maailmakirjanduse klassikat, rõhk draamateostel.

Lektüüri nimekiri
 H. de Balzac „Isa Goriot” või F. Dostojevski „Kuritöö ja karistus”
 H. Ibsen „Nukumaja” või A. Strinberg „Preili Julie” või A. Tšehhov „Kajakas” või B. 

Shaw „Pygmalion”
 A. Gailit „Toomas Nipernaadi” või „Ekke Moor”
 M. Traat „Karukell, kurvameelsuse rohi” või V. Luik „Seitsmes rahukevad”

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 eristab õppematerjalidele toetudes kirjandusvoole, põhiliike ja -žanre ning analüüsib 

teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal;
 nimetab loetud teoste teemasid, probleeme ning ideid, analüüsib tegelasi ja nende 

suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ja teiste kunstiliikidega ning tsiteerib ja refereerib 
oma väidete kinnitamiseks teksti;

 nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib 
keele- ja kujundikasutust;

 on läbi lugenud ning analüüsinud neli eesti või maailmakirjanduse proosa- või 
draamateost.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja läbi lugeda neli teost, mille põhjal on vaja
 sooritada kolm kontrolltööd: lüürika, sh luuletuse praktiline analüüs; dramaatika; 

romaan ja Balzac või Dostojevski;
 tutvustada kahte loovtööd: fotoromaan, video vm loovtöö M. Traadi või V. Luige teose 

põhjal – paaris- või rühmatöö; teekonna suuline tutvustamine A. Gailiti teose põhjal – 
paaristöö.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus

A. Merilai jt „Poeetika” TÜ kirjastus 2003
E. Annus „20. saj I poole eesti kirjandus” Koolibri 2006
R. Neithal „Mis on mis kirjanduses” Koolibri 1999
S. Nootre „Kirjanduse kõnetus” Avita 2004

Soovituslik 
kirjandus

ERRi arhiiv „Kirjandusministeerium” jt
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

KIRJANDUS 4

Aine nimetus KIRJANDUS 4 „20. sajandi kirjandus”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 oskab kirjandusteksti seletada, mõistab selle mitmeti tõlgendatavust ning tajub 

ühiskondlik-poliitilise ja kultuurilise tausta mõju teosele;
 analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid;
 arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust.

Aine 
lühikirjeldus

Tutvutakse 20. sajandit esindavate eesti ja väliskirjanikega, kelle loomingut 
analüüsitakse tervikteoste ja tekstikatkendite kaudu. Luuakse paralleele, võrreldakse ja 
leitakse erinevusi ja sarnasusi inimeste väärtushinnangutes, jälgitakse, kuidas on 
moraalsed tõekspidamised ja esteetilise maitsehoiakud aegade jooksul muutunud.

Ülevaade 20. sajandi maailmakirjanduse vooludest ja suundadest.

Modernistlik luule, proosa ja draama.

 „Kadunud põlvkond„. Eksistentsialism.

Maagiline realism, postmodernism.

20. sajandi eesti proosa ja luule. Psühholoogiline realism. Proosa uuenduslikkus: 
sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. Rühmitused (Noor-Eesti, Siuru,
Tarapita, Arbujad)

Lektüüri nimekiri
 A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus” või „Põrgupõhja uus Vanapagan”
 A. Camus „Katk” või H. Hesse „Stepihunt” või F. Kafka „Protsess”
 E. M. Remarque „Läänerindel muutuseta”

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 iseloomustab õppematerjalidele toetudes 20. sajandi kirjanduse tähtsamaid voole ja 

žanre ning autoreid ja nende teoseid;
 teab eesti kirjanike rühmitusi, autoreid ja oskab rühmitusi võrrelda ning leida seoseid 

tänapäevaga;
 mõistab ja hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ning esteetilisi väärtusi;
 on läbi lugenud ning analüüsinud kolm eesti või maailmakirjanduse proosateost.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja läbi lugeda kolm teost, mille põhjal on vaja
 sooritada kolm kontrolltööd: rühmitused, luule analüüs; A. H. Tammsaare teos; kursuse

kokkuvõttev töö (mõisted, E. M. Remarque jm),
 tutvustada üht loovtööd: video, kollaaž, Padlet vm loovtöö A. Camus või F. Kafka või 

H. Hesse või A. H. Tammsaare teose põhjal – paaris- või rühmatöö.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus 

A. Merilai jt „Poeetika” TÜ kirjastus 2003
E. Annus „20.saj I poole eesti kirjandus” ja „Uuem eesti kirjandus” Koolibri 2006
P. Riismaa „Eelmise sajandi eesti kirjandus” Künnimees 2002
„XX sajandi kirjanikke” Avita 2003
R. Neithal „Mis on mis kirjanduses” Koolibri 1999
S. Nootre „Kirjanduse kõnetus” Avita 2004

Soovituslik 
kirjandus

ERRi arhiiv „Kirjandusministeerium” jt
Filmid
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

KIRJANDUS 5

Aine nimetus KIRJANDUS 5 „Uuem kirjandus”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid, projektid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 mõistab kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, näeb kirjanduses inimese ja maailma 

mõistmise mudelit;
 analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ning infoallikaid, arendab nii suulist kui 

ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust;
 väärtustab kirjanikku kui loojat ja tema rolli ühiskonnas.

Aine 
lühikirjeldus

Kaasaegse eesti kirjanduse ja ka väliskirjanduse tutvustamine õpilastele, et 
gümnaasiumilõpetaja teaks olulisemaid kaasaegseid kirjanikke ja teoseid, tunneks 
praegu tegutsevaid kirjandusinstitutsioone ja ilmuvaid kirjandusajakirju ning harjuks 
otsima ja jälgima teavet ilmuvast uudiskirjandusest.

Eesti ühiskonnaelu ja kirjanduselu muutumine 20. saj lõpul ja 21.saj algul.

Eesti nüüdisluule. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused.

Eesti nüüdisproosa. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. Uued teemad ja vaatepunktid
näitekirjanduses.

Proosat uuemast maailmakirjandusest. Muutunud temaatika, teisenenud stiil.

Lektüüri nimekiri
 Üks teos sarjast „Moodne aeg” või „Punane raamat” vm.
 Valik: üks teos 21. saj eesti kirjandusest (T. Õnnepalu, J. Kaus, O. Ruitlane, I. Hargla, 

A. Kivirähk, L. Tungal, M. Mutt jt).
 Valik: üks teos maailmakirjandusest (S. Oksanen, V. Nabokov, N. Ikstena, I. McEwan, 

H. Murakami, P. Høeg, A. Roy jt).
 Üks luulekogu eesti kaasaja autorilt.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 teab uuema kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb nüüdiskirjanduse peamisi 

arengusuundi;
 oskab analüüsida uuemat kirjandust, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid 

teksti sõnumiga, loob seoseid varem loetuga;
 seostab loetut tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda, ühiskondlike ning üldinimlike 

probleemide ja väärtustega;
 on läbi lugenud kolm proosateost ja ühe luulekogu.

Hindamine

Hinde saamiseks on vaja läbi lugeda kolm proosateost ja üks luulekogu, mille põhjal 
tuleb
 sooritada üks kontrolltöö: kursuse kokkuvõttev töö (mõisted, 21. saj teoste võrdlus jm),
 tutvustada üht loov- ja rühmatööd ning esitlust: esitluse tutvustamine – sari „Moodne 

aeg” või „Punane raamat” vm; loovtöö maailmakirjanduse teose põhjal – paaristöö; 
rühmatöö luulekogu põhjal.

Kui on puudutud üle 1/3 tundidest, siis tuleb teha lisakontrolltöö.

Õppekirjandus 
E. Annus „Uuem eesti kirjandus” Koolibri 2006
„XX sajandi kirjanikke” Avita 2003
„Kirjandus realismist postmodernismini” Koolibri 2007

Soovituslik 
kirjandus

Saated „Plekktrumm”, „OP”, „Kirjandusministeerium” jt
Filmid
Veebimaterjalid
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Eesti õigekeel” (Primale)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi valikainenädala ajal

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tunneb ja oskab kasutada õigekeelsusreegleid;
 kasutab sihipäraselt õigekeelsusallikaid;
 oskab õigekirjavigu märgata ja parandada.

Kursuse 
lühikirjeldus

Õigekirja- ja õigekeelsusreeglite kordamine, praktiline harjutamine, oskuste 
kinnistamine.

Erinevate harjutuste tegemine, koostamine, parandamine.

Oma tööde analüüsimine, järelduste tegemine ja vigadest õppimine.

Kaaslase õpetamine.

Erinevate õigekeelsusallikate kasutamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 teab ja tunneb õigekeelsusreegleid;
 oskab analüüsida enda vigu;
 oskab erinevaid õigekirjaharjutusi koostada;
 oskab kaaslast õpetada;
 kasutab erinevaid õigekeelsusallikaid.

Hindamine
Hindamine: arvestatud/mittearvestatud

Arvestusliku töö tegemine

Õppekirjandus

E. Kraut jt „Eesti õigekeel” Koolibri 1998
K.Mägi „Keelemeel” Maurus 2012
www.kn.eki.ee
https://www.taskutark.ee
http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Filmiõpetus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Tunnid toimuvad II valikainenädalal, millest 18 ainetundi on kontakttunnid ning 3 ise-
seisvaks tööks.

Grupi suurus on 12–18 õpilast.

Eesmärgid

Filmiõpetuse valikkursuse läbimine õpetab vaatama filme kriitilise pilguga ning suunab
õpilasi sõnastama oma eelistusi filmide valikul ning põhjendama oma valikuid. 
Ekraaniajastuga tulnud meediaküllus on teinud liikuva pildi tarbimise lihtsamaks kui 
kunagi varem. Milline on valitud filmi tähendus ja sõnum subjektiivse vaataja jaoks? 
Miks ma eelistan just selliseid filme, mida olen harjunud vaatama? Filmiõpetuse 
valikaine suunab õpilast avastama enda filmimaitse ning arendama seda iseseisvalt. 
Samuti teab aine läbinud õpilane filmitegemise põhilisi etappe ning on saanud neid ka 
ise proovida.

Kursuse 
lühikirjeldus

Filmiõpetuse valikaine sisaldab erineva raskusastme- ja iseloomuga filme, mida 
vaatame suurelt ekraanilt ning analüüsime nii filmitegija kui ka lihtsa kinokülastaja 
seisukohalt. Õpime tundma üksteise filmimaitseid ja eelistusi ning analüüsime nende 
eelistuste tagamaid. Sellele eelnevad lühiloengud täispika mängufilmi valmimise 
teemadel ning praktilised harjutused nende etappide tundma õppimiseks. Õpilased 
saavad iseseisvaid harjutusi, mis arendavad loo jutustamise visuaalset oskust. Nii 
nagu valitud filmid, vaatame ka õpilaste harjutusi filmikriitiku ja filmitegija seisukohast.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab sõnastada oma eelistusi filmikunstis ning põhjendada oma eelistusi;
 oskab omal käel leida filme, mis haakuvad tema eelistustega;
 teab kuut filmitegemise etappi ning on neid ise saanud proovida;
 tunneb põhilisi kaamera kasutamise põhimõtteid;
 tunnetab heli ja muusika kasutamist ja selle olulisust filmis ja videos;
 tunneb põhilisi montaaživõtteid ning omab ligipääsu tasuta tarkvarale.

Hindamine

Kursuse käigus valmivad:
1. rühmatööna üks filmi tootmispakett, mis kirjeldab ühe filmiidee lugu, sihtgruppi, 

kunstilist ambitsiooni ning võimalikku turundusskeemi;
2. iseseisva tööna vähemalt kolme erineva sisuga lühikest filmiharjutust (1. filmi-

kaadrite rakursid, plaani suurused ja tähendused, 2. tummetüüd, 3. Kulešovi efekt 
ning emotsiooni loomine filmikeele abil) ning ühte minifilmi, mis kirjeldab ühte päeva,
sündmust, tegelast. Kõik harjutused ja minifilm panevad rõhku loo jutustamisele.

Filmiõpetuse valikaine ei ole hindeline. Arvestuse saamiseks on vaja
 osalemine rühmatöödes;
 iseseisvate tööde edukas sooritamine;
 filmile järgnevates aruteludes kaasa rääkimine ning osalemine teiste tööde 

analüüsimises.

Õppekirjandus Digiõpik „Kirjandus ja film” Maurus 2016
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kirjaread läbi ajaloo 1: „Kirjad läbi aja””

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas), tunnid, 
projektid ja iseseisev töö.

Osalejate arv: 12–20.

Eesmärgid
Kursus lõimib ajalugu, kultuurilugu, kirjandust ja keelt. Laiendab silmaringi, loob 
seoseid erinevate ajastute ja valdkondadega, arendab kujundlikku ja loovat mõtlemist, 
koostöö- ja esinemisoskust.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse jooksul käsitletakse viit erinevat ajalooperioodi ja kirja kirjutamise viise.

Materjal on üles ehitatud järgmisel printsiibil: ajastu üldiseloomustus, kirjade näited, 
analüüs-tõlgendamine, loovtegevused.

 Viikingid ja ruunid
(ruunikivid, nende sisu, viikingite elulaad, seosed eestlastega, sirvilauad, 
loovülesanne kiri ruunides jm)

 Inglismaa kuninganna Elisabeth I ja pudelipost
(merepudelite avaja, kapten Granti kiri, loovülesanne pudelikirja lahtimõtestamine, 
loomine, selle järgi tegutsemine)

 Päikesekuningas Louis XIV ja armastuskiri
(Louis XIV tutvustus, kostüümid, tants, sulega kirjutatud armastuskiri)

 Nõukogude aeg ja eluohtlik kiri
(Brežnevi aeg, tsensuur, ridade vahelt lugemine, kiri tsensorile)

 Kirja teekond ja hüvastijätukiri
(postmark, margialbum, ümbrikud, kirjapaber, tempel)

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb käsitletavaid ajastuid,
 saab ülevaate kirjade kirjutamise tavadest,
 teab erinevaid kirjade liike,
 oskab ennast kirjas väljendada vastavalt ajastule ja liigile,
 oskab teha rühmatööd.

Väljundid Erinevad kirjad, rollimängud

Hindamine

Arvestatud või mittearvestatud

Arvestuse saamiseks
 õpilane osaleb kõikides tundides,
 osaleb 5 ajastut käsitlevas rühmatöös ja selle tutvustuses,
 kirjutab 5 ajastule eriomast kirja.

Õppekirjandus
õpetajale

A. Kilgi „Ümbrik” Koolibri 2007
http://www.hagal.ee/soovituse/ruunid/
https://www.maavald.ee/maausk/maausust/ajastaeg/38-kymme-aastat-nyydisaegseid-
sirvilaudu
https://et.wikipedia.org/wiki/Pudelpost
https://postiajalugu.ee/
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19371219.2.10
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kirjaread läbi ajaloo 2: „Päevikud läbi aja””

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas), 
kontakttunnid, projektid ja iseseisev töö.

Osalejate arv: 12–20.

Eesmärgid
Kursus lõimib ajalugu, kultuurilugu, kirjandust ja keelt. Laiendab silmaringi, loob 
seoseid erinevate ajastute ja valdkondadega,  arendab kujundlikku ja loovat mõtlemist,
koostöö- ja esinemisoskust.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse jooksul käsitletakse viit erinevat ajalooperioodi ja päevikute pidamise viise.

Materjal on üles ehitatud järgmisel printsiibil: ajastu üldiseloomustus, päevikute näited 
ja katkendid teostest, nende analüüs-tõlgendamine, loovtegevused.

 „Läti Henriku kroonika” ja ristisõda Baltimaadesse
(kroonika, ülesehitus, vaatenurgad, eestlaste elulaad, muistne vabadusvõitlus, 
esimesed eestikeelsed sõnad, seos Raplamaaga, Varbola linnus jm)

 Mereröövlid ja robinsonaad, „Robinson Crusoe”
(mereröövlite elulaad, kuulsad piraadid, robinsonaad ja A. Selkirk, film, rollimäng 
„Üksikul saarel”, seos tänapäevaga)

 „Anne Franki päevik„ ja holokaust
 (genotsiidid II MS ajal, eluohtlik päevik, juudid , koonduslaagrid, 

www.annefrank.org/en/education/product/36/digital-lesson-about-anne-frank/, 
sallivus, päeviku lehekülje kirjutamine jm)

 Nõukogude kool ja „Kadri. Kasuema”
(nõukogude kool 1950.–60., kooli vägivald, suhted vanematega, eakaaslastega, 
erinevad lugemisülesanded jm)

 Tänapäevased päevikud
(T. Õnnepalu „Kevad ja suvi”, K. Vilmsi kalambuurid, blogid ja vlogid)

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb käsitletavaid ajastuid,
 saab ülevaate päevikute pidamise võimalustest,
 teab erinevaid päevikute vorme,
 harjutab päeviku pidamist kogu kursuse jooksul;
 oskab teha paaris- ja rühmatööd.

Hindamine

Arvestatud või mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks
 õpilane osaleb kõikides tundides,
 osaleb 5 ajastut käsitlevates paaris- ja rühmatöödes ja nende tutvustustes,
 peab kursuse jooksul isiklikku päevikut (nt Google Blogger vm) ja koostab selle 

põhjal vlogi.

Õppekirjandus
õpetajale

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:46573/80334/page/12
https://et.wikipedia.org/wiki/Piraadid
https://www.annefrank.org/en/
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kirjaread läbi ajaloo 3: „Kriminaalsed lood läbi aja””

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas),
kontakttunnid, projektid ja iseseisev töö.

Osalejate arv: 12–20.

Eesmärgid
Kursus lõimib ajalugu, filmikunsti, kirjandust, keelt. Laiendab silmaringi, loob seoseid 
erinevate ajastute ja valdkondadega, arendab ratsionaalset, kujundlikku ja loovat 
mõtlemist, analüüsi-, koostöö- ja esinemisoskust.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse jooksul käsitletakse kuut erinevat ühiskonda, nendes ajastutes tegutsenud 
kurikuulsamaid kurjategijaid ja detektiive, loetakse katkendeid teostest, vaadatakse ja 
analüüsitakse filme.

Materjal on üles ehitatud järgmisel printsiibil:aja/riigi iseloomustus, filmide näited ja 
katkendid teostest, nende analüüs-tõlgendamine, loovtegevused.

 Ötzi müsteerium – vanim Euroopa muumia;
 Ameerika Ühendriigid – krimikirjanduse algus E. A. Poe; 1920.–30. Al Capone; E. J. 

Hoover – FBI asutaja; I. Fleming – James Bond – külm sõda / J. F. Kennedy / J. 
Lennon / Martin Luther King;

 Suurbritannia – Rappija Jack, S. Holmes, A. Christie (miss Marple ja H. Poirot) 
teoste põhjal tehtud filmid;

 Norra-Rootsi – Breivik; Stig Larsson „Lohetätoveeringuga tüdruk” vm;
 Eesti – Rummu Jüri; I. Hargla „Apteeker Melchior”, kriminaalsed 1990ndad.
 Venemaa – Stalini kuriteod, F. Dostojevski, B. Nemtsov
 Kohtumine kriminaaluurijaga ja ekskursioon Rakvere politseimuuseumisse.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb erinevate ajastute/riikide eluolu ja maailmavaatelisi tõekspidamisi; tuntumaid

krimikirjanikke; detektiive, kurikuulsaid isikuid;
 analüüsib erinevate kriminaallugude motiive, põhjusi, tagajärgi;
 analüüsib krimifilme, dokumentaalfilme, ilukirjandusteoste katkendeid;
 loob seoseid psühholoogia ja tegeliku elu vahel;
 oskab teha paaris- ja rühmatööd.
 kasutab erinevaid õpikeskkondi internetis

Hindamine

Arvestatud või mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks
 õpilane osaleb kõikides tundides,
 osaleb 6 ajastut/riiki käsitlevates paaris- ja rühmatöödes ning nende tutvustustes,
 kirjutab/ lavastab/ filmib krimiloo paaris- või rühmatööna.

Õppekirjandus
õpetajale

Ajakiri Imeline Ajalugu
Ilukirjandusteosed ja filmid
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi
https://en.wikipedia.org/wiki/D._B._Cooper jt
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kool meedias”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas). Kursuse 
toimumise aeg: oktoober – märts:
 kontakttundide arv: 8
 iseseisvate tööde arv: 13

Osalejate arv: 12–15 õpilast.

Eesmärgid
Kursuse üheks eesmärgiks on arutleda õpilastega tänapäevase meedia rolli üle nii 
koolis kui ka ühiskonnas. Teiseks eesmärgiks on anda õpilastele võimalus olla ise 
ajakirjandusliku sisu loojateks ning luua Rapla Gümnaasiumi meediaväljaanne.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Sissejuhatus. Arutelu: Meedia roll ühiskonnas. Kool ja meedia
 Arutelu: Milline võiks olla Rapla Gümnaasiumi häälekandja?
 Peamiste ajakirjandusžanrite tutvustus: uudis- ja arvamuslood
 Ajakirjandusžanrid: intervjuud ja reportaažid
 Tehnilised võimalused ja tehniline teostus
 Õppekäik meediväljaande toimetusse

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab oma ideid ja mõtteid väljendada ning ka praktiliselt teostada,
 tunneb rõõmu millegi uue loomisest,
 oskab koguda vajalikku infot loo kirjutamiseks,
 oskab kirjutada ajakirjanduslikke tekste.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 osaleda kokkusaamistel,
 olla aktiivne rühmatöödes ja aruteludes,
 kirjutada kolm erinevat tüüpi ajakirjanduslikku teksti.

Õppekirjandus Külliki Kask „Meedia mõju. Õpik gümnaasiumile”

37 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Loovkirjutamine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi läbi kahe perioodi: üks 70-minutiline tund nädalas
 kontakttundide arv: 21
 iseseisvate tööde arv: 1

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tutvub loovkirjutamise ajaloo ja põhimõtetega;
 teadvustab oma võimeid ja huvi kirjutamise vastu;
 saab praktilisi oskusi, kuidas loovkirjutamise protsessi juhtida ja kirjutamistõrkest üle

saada;
 arendab empaatiat ja kuulamisoskust;
 mõistab kirjutamist kui eneseväljendusviisi;
 saab jagada oma loomingut kaasõppijatega.

Kursuse 
lühikirjeldus

Oodatud on kõik õppijad, kes soovivad koolipäeva jooksul oma mõtteid paberile kirja 
saada, kes tunnevad huvi kirjutamise kui eneseväljendusviisi vastu ja kõik, kes taha-
vad teada, mis on loovkirjutamine. Arvestada tuleb, et kursus on pigem praktiline – 
palju kirjutamist erinevate tehnikate kaudu, palju kaasõpilaste kuulamist ja ka oma 
loomingu jagamist. 

Loovkirjutamine murrab kõik õigekirjareeglid, esmatähtis on kirjutaja ja protsess ise. 
Loovkirjutamises puudub nõue olla loogiline ja veatu.

Kursusel omandatud teadmised ja tehnikad aitavad õppijal olla loomeprotsessis 
kriitikavaba.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 teab loovkirjutamise ajalugu ja põhimõtteid;
 tajub oma huvi ja võimeid kirjutamises;
 oskab loovkirjutamise protsessi juhtida, oskab märgata kirjutamistõrkeid ja neid 

ületada;
 oskab kuulata kaasõpilaste loomingut hinnanguvabalt;
 teab, et kirjutamine on eneseväljendusviis.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 teha arvestuslik töö,
 võtta tunnis aktiivselt osa praktilistest ülesannetest,
 olla kohal vähemalt 90% tundidest (lubatud kaks puudumist).

Õppekirjandus

Kangur, S. Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži haridustehnoloogia õpingute käigus 
loodud juhend: Loovkirjutamine I kooliastmes. 2016. http://loovkirjutamine.weebly.com/
Olehlova, I., Priedite I. Creative Writing Cookbook. 2016. Estonian UNESCO 
Association. https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:341525/298689/page/1
Undo, M. Johannese harjutuskool. Loovkirjutusülesannete vihik. Koolibri 2019
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Luulekohvik”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul.

1. päev „Must ja valge”
Loovtegevused: kuulan, vaatan ja maitsen luuletajate Wimbergi ja fs-i luulet. 
Rühmatöö.

2. päev „Vürtsikad road”
Loovtegevused: kuulan, vaatan ja maitsen luuletajate Jürgen Rooste ja Karl Martin 
Sinijärve luulet. Esitamine muusika saatel.

3. päev „Värviküllus”
Loovtegevused: kuulan, vaatan ja maitsen luuletajate Mathura ja Contra luulet. 
Kollaaž.

4. päev „Isa ja tütre päev”
Loovtegevused: kuulan, vaatan ja maitsen luuletajate Kristiina Ehini ja Andres Ehini 
luulet. Isa ja tütre dialoog.

5. päev „Noored naised”
Loovtegevused: kuulan, vaatan ja maitsen luuletajate Eda Ahi, Birk Rohelennu, Andra 
Teede luulet. Esitamine.

Kontakttundide arv: 21, mille jooksul teevad õpilased ka iseseisvat tööd.
Osalejate arv 12–20.

Eesmärgid
Rikastab maailmapilti, mõjutab emotsionaalselt, laiendab sõnavara, õpetab märkama 
sõna mõju ja tähendust, arendab kujundlikku ja loovat mõtlemist, koostöö- ja 
esinemisoskust, loob ainetevahelisi seoseid (kunst, muusika, liikumine, IT).

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus toimub ühel valikaine nädalal, iga päev tegeletakse 4 70-minutilist tundi 
luulega. Päevad on ära jaotatud erinevate autorite ja teemade kaupa. Iga päev algab 
loovtegevustega, mille käigus õpitakse tundma oma keha ja häält, katsetatakse 
luuletuste esitamiseks erinevaid võimalusi. Seejärel uuritakse päeva alapealkirjale 
kahe või enama luuletaja loomingut, vaadates, kuulates erinevaid audiovisuaalseid 
vahendeid ja lugedes tekste. Päeva lõpus sünnib rühmatöödena luulekava, kollaaž, 
dialoog, video vm.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 mõistab sõnamängu, luule salakeelt,
 märkab ja seletab kujundeid,
 oskab kasutada oma häält ja keha luuletuste esitamisel,
 oskab kuulata, seostada ja uut luua,
 oskab teha rühmatööd,
 tutvub 21. saj eesti luuletajatega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja
 osaleda tundides,
 osaleda kõikide päevalõpu rühmatööde tegevustes (kollaaž, dialoog, luulekava, 

video jm).

Õppekirjandus
Luulekogud ja veebimaterjalid (Luuleleid, ERRi saated „Luuletus”, „Keda sina viimati 
lugesid” jt), tööjuhendid.
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Lavahirm ja sellest vabanemine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi esimese valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 12 70-minutilist tundi
 iseseisvate tööde arv:  9 70-minutilist tundi 

Osalejate arv: maksimaalselt 26 inimest.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 on teadlik oma lavahirmu tekke põhjustest ja ulatusest;
 omandab teadmisi ja oskusi lavahirmu tekkimise ennetamiseks;
 oskab vastavalt hirmu tasemele kasutada võtteid lavahirmu minimaliseerimiseks;
 on teadlik enda hääle kui kõneinstrumendi arenguvõimalustest;
 oskab analüüsida enda kehakeelt;
 arendab oma esinemisoskusi;
 omandab teadmised ja arusaamad teatrikontseptsioonist ja ideedest;
 saab meeskonnas töötamise kogemuse.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursusele on oodatud kõik noored, kes on tundnud klassi ees, laval või võõrale 
inimesele helistades hirmu, mis on muutunud segavaks faktoriks.

Kursusel omandatu annab teadmised ja oskused antud olukorrad ületada ning loob 
võimalused enesekindlamaks esinemiseks mistahes elusituatsioonis.

Kursus annab ülevaate lavahirmu tekkimise põhjustest ning pakub välja erinevaid 
lahendusi ebamugavalt äreva olukorraga toime tulemiseks. Selleks võetakse 
fookusesse õpilase hääl, kehakeel ning viiakse läbi erinevaid praktilisi ülesandeid.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 suudab oma hirmu ja selle tekke põhjuseid analüüsida ning näha lahendusi;
 tunneb vabastavaid ja lõõgastavaid tehnikaid ning suudab neid enese 

rahustamiseks kasutada;
 omab teadmisi ja oskusi lavahirmu alistamiseks;
 omab teadmisi kehakeele nüanssidest;
 on omandanud oskused enda hääle kui instrumendi arendamiseks;
 kogeb, et lavahirmu tase on vähenenud.

Väljundid
Kursuse alguses viiakse läbi lavahirmu taseme mõõtmine. Pärast praktikate 
omandamist ning treenimist viiakse test uuesti läbi ning luuakse võimalus lavahirmu 
taseme languseks esinemisel.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud hinne saadakse individuaalsete ja rühmatööde 
ettevalmistusprotsessi ning lõpptulemust jälgides, analüüsides, aktiivselt tagasisidet 
küsides.

Õppekirjandus M. Kushner „Avalik esinemine: käsiraamat” Koge 2000 
R. Hinrikus „Under ja Tuglas” Tänapäev 2006
E. Annuk „Betti Alveri ja Mart Leppiku kirjavahetus. Minu lamp põleb” Varrak 2015
K. Leetberg „Kreutzwaldi ja Koidula kirjavahetus” EKS Toimetised 1910
I. Lepik „Marie Heiberg. Üks naine kurbade silmadega” Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseum 2010
I. Hein „Draamaõpetus” Maurus 2014
A. Tonts „Draama ja teater” Maurus 2016
V. Maanso, M. Vardja, K. Vardja „Klassi ja lavale” Koolibri 2005
S. Cane „Julia” Eesti Draamateater 2004
G. Kordemets „Pruutide kool” Tallinn: RAAAM 2012
M. Kõiv „Näidendid III” Akkon OÜ 2009
G. Helbemäe „Ohvrilaev” Eesti raamat 1992
P. Coelho „Veronika otsustab surra” Philos 2002
Lisaks kasutatakse tunnimaterjalidena järgmisi keskkondi:
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www.eestiteatriagentuur.ee
www.etv.ee/arhiiv/lavastuslik
www.folklore.ee
www.digar.ee
www.ra.ee
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Lühidokumentaallavastus kui meeskonnatöö”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul.

Osalejate arv: maksimaalselt 26 inimest.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 omandab nii analüüsi, teksti kui ka terviku loomise oskused;
 arendab oma isiksuslikke ja sotsiaalseid võimeid;
 omandab üldkultuurilised teadmised;
 arendab esinemisoskusi;
 saab teadmisi ja uusi arusaamu teatrikontseptsioonist -ideedest;
 saab meeskonnas töötamise kogemuse.

Kursuse 
lühikirjeldus

Valitakse üks näidend ning see tuuakse lavale loomingulise meeskonnana. Kursus 
jaguneb vastavalt huvile näitlejateks, lavastajateks, muusika- ja liikumisjuhtideks, 
kostümeerijateks, kunstnikeks. Ühistööna valmib minidokumentaallavastus, mis 
kantakse ette avalikus ruumis.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb vabastavaid ja lõõgastavaid tehnikaid ning oskab neid enese rahustamiseks 

kasutada;
 on tähelepanelik, oskab keskenduda ning oma kujutlusvõimet arendada;
 oskab sisse elada kellegi teise pakutud ideedesse;
 on arendanud oma reageerimisvõimet;
 teeb koostööd grupis, et arendada oma empaatiavõimet, improvisatsioonioskusi 

ning ennast kehtestada;
 tunneb karakteriloomise vahendeid ja oskab neid luua;
 mõistab rolli ja karakteri erinevust;
 interpreteerib teksti selgelt ja arusaadavalt;
 julgeb väljendusrikkalt kasutada oma keha;
 on teadlik enda isiklikest tugevustest, nõrkustest, võimalustest ja oskab leida 

lahendusi edasiseks enesetäienduseks.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud hinne saadakse individuaalsete ja rühmatööde 
ettevalmistusprotsessi ning lõpptulemuse põhjal.

Õppekirjandus

R. Hinrikus „Under ja Tuglas” Tänapäev 2006
E. Annuk „B. Alveri ja M. Leppiku kirjavahetus. Minu lamp põleb” Varrak 2015
K. Leetberg „Kreutzwaldi ja Koidula kirjavahetus” EKS Toimetised 1910
I. Lepik, M. Heiberg „Üks naine kurbade silmadega” Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 
2010
I. Hein „Draamaõpetus” Maurus 2014
A. Tonts „Draama ja teater” Maurus 2016
V. Maanso, M. Vardja, K. Vardja „Klassi ja lavale” Koolibri 2005
S. Cane „Julia” Eesti Draamateater 2004
G. Kordemets „Pruutide kool” RAAAM 2012
M. Kõiv „Näidendid III” Akkon OÜ 2009
G. Helbemäe „Ohvrilaev” Eesti Raamat 1992
P. Coelho „Veronika otsustab surra” Philos 2002
Lisaks kasutatakse tunnimaterjalidena järgmisi keskkondi:
www.eestiteatriagentuur.ee
www.etv.ee/arhiiv/lavastuslik
www.folklore.ee
www.digar.ee
www.ra.ee

Soovituslik 
kirjandus

V. Panso „Töö ja talent näitleja loomingus” Eesti Raamat 1965
P. Brook „Tühi ruum” Loomingu Raamatukogu 1972 nr 44/45
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R. Cohen „Näitlemisvägi” Eesti Teatriliit 1993
Y. Oida „Nähtamatu näitleja” Tallinn: Eesti Teatriliit 2007
„Lavastajaraamat” Eesti Teatriliit, Eesti Muusikaakadeemia Kõrgem Lavakunstikool 2001
„Lavastajaraamat II” EMTA lavakunstikool, Eesti Teatriliit 2003
Vastavalt huvile Eesti erinevate luuletajate, kirjanike, kunsti, teatri- ja muusikamaailma 
suurkujude trükis ilmunud kirjavahetustega.
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Sõna on relv!”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv:11
 iseseisvate tööde arv:10

Osalejate arv: 12–18

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 teab, et sõnu erinevalt kasutades on erinev tulemus;
 teab suhtlemise olemust;
 oskab sõnu kasutada teiste tundeid arvestades;
 enne mõtleb, siis ütleb.

Kursuse 
lühikirjeldus

Suhtlemise alused. Suhtlustõkked, „ukseavajad”, mina-sõnumid. Raske on öelda EI. 
Jaatuse jõud. Stressiga toimetulek. Tagasiside andmine. Ametlik asjaajamine 
(ametikirjad, avaldused, CV, motivatsioonikiri, e-kiri). Probleemülesannete 
lahendamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 teab ametliku suhtluse eripära;
 oskab kirjutada nõuetekohaselt kirju ja dokumente;
 kasutab sõnu teisi kahjustamata.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

 Tunnis kohal olles probleemülesannete lahendamine ja õpetajale korrektse e-kirja 
saatmine.

 Suhtlussituatsiooni analüüs, mille õpilane saadab korrektse e-kirjana õpetajale. 
Ettekanne stressiga toimetulekust.

Õppekirjandus

Heiki Krips „Konfliktidest ja suhtlemisoskustest õpetamisel ning juhtimisel” Tartu 2011
Thomas Gordon „Tõhus juht” 2003
Thomas Gordon „Õpetajate kool” 2006
Elizabeth Kuylenstierna „Rääkimine on kuld” 2014
„Tagasiside andmine” Äripäev 2010
„Stressijuhtimine” Äripäev 2010
Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler „50 edumudelit” Äripäev 2014
Dale Carnegie „Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi”
Seth Godin „Mida teha, kui on Sinu kord” 2015
Charles Duhigg „Harjumuse jõud” Äripäev 2013
Charles Duhigg „Targem. Kiirem. Parem” Äripäev 2017
Robert T. Kiyosaki „Rikas isa, vaene isa” jt
Laurence J. Peter, Raymond Hull „Peteri printsiip”
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus

VALIKAINE „Teatrit avastamas”
Erinevate etenduste vaatamine, emotsioonide sõnastamine, nähtu analüüsimine ja 
arvustamine, tutvumine teatri köögipoolega, sh kohtumised näitlejate, kriitikute, 
teatriala üliõpilaste ja teistega, loovtegevused.

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursus toimub kogu õppeaasta vältel nii koolis, teatrites kui ka iseseisvalt.

21 ainetundi jagunevad järgmiselt:
 kontakttundide arv: 18 h
 iseseisvate tööde arv: 3 h

Osalejate arv: 20–30.

Eesmärgid
 laiendada silmaringi: teater, näitleja, lavastus
 kohtuda teatri tegijatega
 lugeda, võrrelda, analüüsida näidendit, lavastust

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus sisaldab nelja ühiskülastust teatrisse. Lisaks on kolm kohtumist: näitlejate, 
teatrikriitikute ja teatriüliõpilastega.

Õpipija koostab paaristööna ühe näitleja kohta esitluse-tutvuse; sõnastab etenduse 
järel emotsiooni; loeb ja analüüsib katkendeid näidendist, võrdleb lavastuse ja filmiga; 
osaleb teatrialastes loovtegevustes (etüüd, sketš jt).

Aine sisu muutub igal aastal, sõltudes repertuaaris olevatest lavastustest, võimalustest
korraldada kohtumisi.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb teatrimärke (kehakeel, valgustus, muusika, lavakujundus, kostüümid jm);
 oskab analüüsida lavastust;
 saab ülevaate teatritest ja näitlejatest;
 võrdleb lavastust kirjandusteose ja filmiga.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on õpilane
 vaadanud 4 etendust (kui haiguse tõttu vm muul mõjuval põhjusel ei saa osaleda 

ühiskülastusel, külastab teatrit iseseisvalt või vaatab salvestust),
 koostab paaristööna esitluse näitleja kohta,
 osaleb 3 kohtumisel,
 osaleb tundides.

Õppekirjandus
I. Hein „Draamaraamat” Maurus 2014
Teatrite kodulehed

Soovituslik 
kirjandus

Ajaleht Sirp, ajakiri Teater. Muusika. Kino jm
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Teatriõpe – lavaline eneseväljendus ja improvisatsioon”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi – 1 kursus: 1 tund nädalas

Lisakursus: Kooliteatrite suvekoolis juuli lõpp – augusti algus

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 tutvub erinevate teatritehnikatega ja saab teadmised peamistest teatri terminitest;
 arendab avalikku esinemisjulgust ja sõnakunsti valdamise oskust;
 saab võimaluse õppida paremini tundma oma füüsist, avastades niiviisi läbi 

praktilise draamategevuse iseennast; 
 arendab loovust, tähelepanu- ja eneseanalüüsivõimet;
 arendab sotsiaalset käitumist ja sotsiaalseid oskuseid, saab kultuuriteadlikumaks;
 arendab meeskonnatööoskust ja koostöövõimet;
 õpib mõistma oma ja teiste isiksuste eripära, seda aktsepteerima; 
 saab positiivset energiat, tajudes oma väge ja jõudu, mis  suurendab eneseusku ja 

elujõudu.

Teatriõppekursuse  eesmärgiks on enesekindel ja tolerantne avatud suhtlemisega 
noor, avastamas endas loomingulisi võimeid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tegevustes kasutame erinevaid klassikalise ja improvisatsiooniteatri elemente ja 
töövorme, mille kaudu areneb õppijate näitlejameisterlikkus, kõneoskus, suhtlemine, 
keskendumine, kohandumine, etüüdide „ehitamise“ oskus, lavaline loovliikumine ning 
läbi selle keha ja vaimu tunnetus, tekstianalüüs ja eelkõige loomingulisuse avamine 
(avastamine) iseendas. 

Tegevuste valikul on oluline koos töötava grupi iseloom, omapära ja meeskonna 
sobivus. Vastavalt sellele valitakse meetodid ja tegevusvalikute komplekt.

Käsitletavad teemad:

1. Keskendumine, tähelepanu, „Siin ja praegu“.
2. Koostöö-suhtlemine, meeskonnatöö-loovmängud, tolerantsus, „silmside”.
3. Füüsiline keha, kehakeel (esemeteta tegevused, sõnakaardid, pildid – erinevad 

lahendused), staatused, loovliikumise elemendid, visuaalteater, pantomiim.
4. Improvisatsiooni alused (teineteise toetus, määratlemine: asjad-tegevused-rollid, 

mõte vabaks, lugude loomine, fantaasia liikumine – etüüdid).
5. Objektiteater: objekt esiplaanil – mõtte andmine (määratlemine, kangelane-jutustaja,

lugude loomine, etüüdid).
6. Hääl ja kõne (umbmäärane keel, emotsioon läbi hääle), hingamine, tekstitöötlused 

(eksperdid, mõte teksti taga), sõnateater (0-dialoog, etüüdid).
7. Loomise jõud – julgus, tahe ja mõttevabadus, väe leidmine-loovusmängud.
8. Omalooming (dialoogi loomine), dramatiseerimine, läbiv idee (Stanislavski).
9. Refleksioon ja analüüs – suuline eneserefleksioon ning tagasiside õpilaste ja 

õpetajate vahel. 

Õpitulemused

Kursuse läbinud noor on kindlasti positiivsemalt meelestatud ja eluenergiaga rohkem 
laetud ning oskab tajuda oma jõudu ja väge. Oskab kasutada etenduskunstide ja teatri
elemente igapäevaelus ja suhtlemisel mis iganes valdkonnas. On suhtlemisele avatud 
ja oskab oma mõtteid selgemalt ning ilmekalt väljendada. Julgeb seista oma 
põhimõtete eest ja avaldada oma arvamust aruteludes. Väärtustab igasugust elu, on 
tolerantse ellusuhtumisega  ega ole vägivaldne enda ega maailma vastu. Kursuse 
jooksul seame ja lavastame omaloomingulise, töö protsessist välja kasvanud eeskava.

Hindamine Arvestuslik, suuline tagasiside: kujundav-sõnaline, jooksvalt tunnitöö eest.

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpetaja suunab 
õpilasi iseenda tegevust planeerima, endale tagasisidet andma ning edasise positiivse
arengu jaoks eesmärke püstitama. Õpetaja annab jooksvalt noore arengule 
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tagasisidet.

Arvestuse saamise eeldused: 
 puudutud tundide osakaal: kuni 2 tundi kogumahust;
 põhjuseta puudutud tundide eest tuleb ette valmistada kodune ülesanne: see on 

loominguline ja sõltub tunnis läbitud materjalist.

Õppekirjandus

Anu Sööt „Loovmäng” ja „Loovtants”
Mary Joyce „Loovtants”
M. Tšehhov „Näitlejatehnikast”
Patsy Rodenburg „Näitleja kõneleb: Hääl ja esitaja”
Konstantin Stanislavski „Näitleja töö endaga”
Ingo Normet „Ujuda selles jões”
Isiklikud kogutud materjalid.
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LISA 1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Väitluskunst”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul.
kontakttundide arv: 16
iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: 12–16

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
 argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
 rakendab kriitilist mõtlemist.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Väitlemine. Väitlemise olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, 
tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, 
ümberlükkamine, taastugevdamine.

 Ristküsitlus.
 Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.
 Õppimine praktika kaudu: erineva formaadiga väitlused; väitluste analüüsimine.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 oskab oma seisukohti põhjendada;
 tunneb ära manipuleerimise ja oskab kaitsta oma seisukohti;
 moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;
 jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 osaleda tundides;
 valmistada ette teemakohane eituse ja jaatuse pool väitlemiseks üksinda ja/või 

meeskonnana.

Õppekirjandus

Eesti Väitlusselts. Arutlev haridus. Eesti Väitlusseltsi õpik. Tartumaa: Ecoprint 2008.
Eesti Väitlusselts. Arutleva hariduse ühiskonnaõpetuse harjutuste kogumik. 
http://www.debate.ee/
http://www.avalikesinemine.ee/
Õpetaja loodud ülesanded ja harjutused ning õppematerjalid.

Soovituslik 
kirjandus

https://idebate.org/debatabase
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

INGLISE KEEL 1

Aine nimetus INGLISE KEEL 1

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

1. oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks

motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Õppesisu

Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust 
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid ingliskeelseid autentseid 
alustekste ja erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.

Läbivad teemad:
 Väärtused ja kõlblus
 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 Keskkond ja jätkusuutlik areng
 Kultuuriline identiteet

Õpilasi suunatakse mõistma ühiskonna toimimise põhimõtteid ning kodanikualgatuse 
tähtsust ja sellega seotud mõjusid ning kujundama oma seisukohti teemaga seotud 
eetilistes küsimustes. Eesmärk on kujundada õpilastes vajalikke praktilisi oskusi 
kohalikul ja riigi tasandil otsustamiseks ning majanduselus osalemiseks.

Õpilasi suunatakse arutlema isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; 
respekteerima erinevaid vaateid ning kaitsma ja põhjendama enda seisukohti; mõistma, 
et mitmekesisus on rikkus. Kesksel kohal on kriitilise mõtlemise ja argumenteerimis-
oskuse arendamine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate valdkondade, 
varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja 
maailmavaate küsimustega.

Toetatakse jätkuvalt oma kultuuri väärtustamist, huvi teiste kultuuride vastu ning 
eelarvamusteta ja teadlikku suhtumist neisse. Õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest 
laiendatakse ja sünteesitakse, luuakse võimalusi erinevate rahvaste ja kultuuridega 
tutvumiseks nii kirjanduse, interneti ja meedia kaudu. Õpilasi julgustatakse arutlema selle
üle, mis kaasneb teises kultuuriruumis elamisega. Elulaad ehk olemise viis.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab 
teistes õppeainetes.

Õpitulemused Eelmise taseme keeleoskus on edasi arendatud. On alanud õppeprotsess B1 keele-
tasemelt gümnaasiumi riiklikus õppekavas nõutava B2 taseme keeleoskuseni 
jõudmiseks.

Õpilane:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2. saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3. kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ning plaane;
4. koostab keerulisemat teksti õppetundidest tuttaval teemal;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot teisteski valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 
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muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.

Väljundid

1. Projekt
2. Kirjeldus
3. Ametlik kiri
4. Arutlev kirjand
5. Raamatuarvustus
6. Tõlge

Hindamine

Kursuse hinde moodustavad:
 Kontrolltööd – 50%
 Kursuse jooksul tehtavad kirjalikud ülesanded, projektid, ettekanded jne – 40%
 Kodulugemine (Book Report) – 10%

Õppekirjandus Insight Upper-Intermediate õppekomplekt

Soovituslik 
kirjandus

Ingliskeelne populaarteaduslik ja/või ilukirjandus
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

INGLISE KEEL 2

Aine nimetus INGLISE KEEL 2

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

1. oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks

motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Õppesisu

Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust 
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid ingliskeelseid autentseid 
alustekste ja erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.

Läbivad teemad:
 Keskkond ja jätkusuutlik areng
 Kultuuriline identiteet
 Väärtused ja kõlblus
 Tehnoloogia ja innovatsioon
 Tervis ja ohutus

Harjutatakse otsuste langetamist ja hinnangute andmist keskkonnaküsimustes, arvestades
nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sh piiranguid), ning majanduslikke 
kaalutlusi. Kujundatakse valmisolekut tegeleda keskkonnakaitse küsimustega kriitiliselt 
mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada 
loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise.

Toetatakse jätkuvalt eelarvamusteta ja teadlikku suhtumist teistesse kultuuridesse ning 
laiendatakse sellekohaseid teadmisi. Käsitletakse rahva ajaloolist kultuurimälu.

Õpilasi suunatakse arutlema nii isiklike kui ka riiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõeks-
pidamiste üle, mõistma, et mitmekesisus on rikkus. Arendatakse kriitilist mõtlemist ja 
argumenteerimisoskust, tuues esile seoseid erinevate valdkondade, varasemate 
teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja maailmavaate 
küsimustega.

Õpilasi suunatakse mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, 
elukvaliteedile ja keskkonnale ning seeläbi kujundama oma seisukohti teemaga seotud 
eetilistes küsimustes. Eesmärk on arendada kriitilist mõtlemist tehnoloogilise 
innovatsiooni suhtes.

Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning 
aitama kaasa tervist edendava turvalise keskkonna loomisel.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab 
teistes õppeainetes.

Õpitulemused Eelmise taseme keeleoskus on edasi arendatud. Jätkub õppeprotsess B1 keeletasemelt 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas nõutava B2 taseme keeleoskuseni jõudmiseks.

Õpilane:
1. mõistab kõike olulist mitte ainult endale tuttaval või huvipakkuval, vaid ka teisi 

valdkondi puudutaval teemal;
2. saab õpitavat keelt kõnelevate inimestega suheldes hästi hakkama, väljendab end 

enamasti selgelt, mõttepausidega;
3. kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab oma 

seisukohti ning plaane;
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4. loob tuttavatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot teisteski valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.

Väljundid

1. Kõne
2. Poolt-ja-vastu kirjand
3. Projekt
4. Kirjeldus
5. Ametlik kiri
6. Raamatuarvustus
7. Tõlge

Hindamine

Kursuse hinde moodustavad:
 Kontrolltööd – 50%
 Kursuse jooksul tehtavad kirjalikud ülesanded, projektid, ettekanded jne – 40%
 Kodulugemine (Book Report) – 10%

Õppekirjandus Insight Upper-Intermediate õppekomplekt

Soovituslik 
kirjandus

Ingliskeelne populaarteaduslik ja/või ilukirjandus
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

INGLISE KEEL 3

Aine nimetus INGLISE KEEL 3

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

1. oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 

õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Õppesisu

Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust 
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid ingliskeelseid autentseid
alustekste, filme ja erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.

Läbivad teemad:
 Teabekeskkond
 Kultuur ja looming
 Väärtused ja kõlblus

Õpilasi suunatakse tegema meediatarbijana iseseisvaid valikuid ning neid põhjendama, 
lähtudes oma huvidest ja vajadustest; arutlema avalikus ruumis tegutsemise reeglite üle,
mõistma meediamajanduse rolli ühiskonnas ning üleilmastumise mõjusid meedia sisule 
ja inimeste meediakasutusharjumustele.

Laiendatakse õpilase teadmisi inglise kirjandusest, erinevatest keeleõppemeetoditest, 
sõnaloomest, loomist soodustavatest või takistavatest asjaoludest. Käsitletakse keele-
tehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 
arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne.

Õpilasi suunatakse arutlema isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; 
respekteerima erinevaid vaateid ning kaitsma ja põhjendama enda seisukohti; mõistma, 
et mitmekesisus on rikkus. Kesksel kohal on kriitilise mõtlemise ja argumenteerimis-
oskuse arendamine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate valdkondade, 
varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja 
maailmavaate küsimustega.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab 
teistes õppeainetes.

Õpitulemused

1. mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse 
tuuma;

2. oskab keelt piisavalt, et sõnu otsimata selgelt kirjeldada vajalikku ja väljendada 
seisukohta üldistel teemadel;

3. ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu ja suudab enamiku vigadest ise parandada;
4. selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi,

oskab kõne tempo hoida enam-vähem ühtlasena;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info

otsimiseks ka teistes valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.
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Väljundid

1. Kõne
2. Kirjand
3. Projekt
4. Kirjeldus
5. Ametlik kiri
6. Raamatuarvustus
7. Aruanne
8. Tõlge

Hindamine

Kursuse hinde moodustavad:
 Kontrolltööd – 50%
 Kursuse jooksul tehtavad kirjalikud ülesanded, projektid, ettekanded jne – 40%
 Kodulugemine (Book Report) – 10%

Õppekirjandus Insight Upper-Intermediate õppekomplekt

Soovituslik 
kirjandus

Inglisekeelne populaarteaduslik ja/või ilukirjandus
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

INGLISE KEEL 4

Aine nimetus INGLISE KEEL 4

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

1. oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 

õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Õppesisu

Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust 
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid ingliskeelseid autentseid
alustekste ja erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.

Läbivad teemad:
 Tervis
 Väärtused ja kõlblus
 Keskkond, keskkonnakaitse, jätkusuutlik areng
 Kultuur

Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt 
terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi.

Õpilasi suunatakse arutlema isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; 
respekteerima erinevaid põlvkondi ning mõistma, et mitmekesisus on rikkus. Eluring: 
sünd, elu ja surm.

Käsitletakse keskkonnaküsimusi, arvestades majanduslikke kaalutlusi. Kujundatakse 
valmisolekut tegeleda keskkonnakaitse küsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii 
isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja 
jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise. Majanduselu: tõusud ja mõõnad, 
heaoluühiskond.

Toit kui kultuuri osa. Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mis kaasneb teises 
kultuuriruumis elamisega. Elulaad ehk olemise viis.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab 
teistes õppeainetes.

Õpitulemused

1. mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse 
tuuma;

2. oskab vestelda loomulikult, ladusalt ja tulemuslikult;
3. oskab parandada eksimusi, kui need on põhjustanud möödarääkimist; teab oma 

korduvaid vigu ja püüab neid kõnes teadlikult vältida;
4. oskab oma vaatenurga selgitamiseks leida sobivad keelevahendid, et mõte 

kuulajatele moonutusteta kohale jõuaks;
5. kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi, oskab kõne tempo hoida 

ühtlasena;
6. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
7. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
8. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info

otsimiseks ka teistes valdkondades;
9. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
10. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.
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Väljundid

1. Kõne
2. Kirjand
3. Aruanne
4. Väitlus
5. Projekt
6. Ametlik kiri
7. Raamatuarvustus
8. Tõlge

Hindamine

Kursuse hinde moodustavad:
 Kontrolltööd – 50%
 Kursuse jooksul tehtavad kirjalikud ülesanded, projektid, ettekanded jne – 40%
 Kodulugemine (Book Report) – 10%

Õppekirjandus Insight Upper-Intermediate õppekomplekt

Soovituslik 
kirjandus

Ingliskeelne populaarteaduslik ja/või ilukirjandus
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

INGLISE KEEL 5

Aine nimetus INGLISE KEEL 5

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

1. oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 
toime tulla;

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks

motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Õppesisu

Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust 
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid ingliskeelseid autentseid 
alustekste ja erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.

Läbivad teemad:
 Väärtused ja kõlblus
 Tehnoloogia ja innovatsioon
 Kodanikualgatus

Õpilasi suunatakse mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, 
elukvaliteedile ja keskkonnale ning seeläbi kujundama oma seisukohti teemaga seotud 
eetilistes küsimustes.

Õpilasi suunatakse mõistma ühiskonna toimimise põhimõtteid, käsitletakse mitme-
kultuurilise ühiskonna teemat. Õpilastes kujundatakse vajalikke praktilisi oskusi kohalikul 
ja riigi tasandil otsustamiseks ning majanduselus osalemiseks.

Õpilasi suunatakse arutlema isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle. 
Kesksel kohal on kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase 
teabe kogumine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate valdkondade, 
varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemidega.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab 
teistes õppeainetes.

Õpitulemused

1. mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal tekste, suudab analüüsida eri allikatest 
pärit infot ja arutluskäike, kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid ning suudab leida 
tekstist vajaliku informatsiooni;

2. oskab vestelda loomulikult, väga ladusalt ja tulemuslikult, suudab oskuslikult siduda 
oma juttu teiste omaga ning arvestab suheldes kultuurinorme;

3. oskab parandada eksimusi, kui need on põhjustanud möödarääkimist; teab oma 
korduvaid vigu ja püüab neid kõnes teadlikult vältida;

4. oskab oma vaatenurga selgitamiseks leida sobivad keelevahendid, et mõte kuulajatele
moonutusteta kohale jõuaks;

5. oskab edastada informatsiooni sidusalt ja loogiliselt nii arutleva kirjandi vormis kui ka 
suuliselt;

6. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 
muudab oma õpistrateegiaid;

7. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega;

8. teab riigieksami korraldust ja tunneb eksami tüüpülesandeid.

Väljundid 1. Kõne
2. Kirjand
3. Aruanne
4. Väitlus
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5. Projekt
6. Kirjeldus
7. Ametlik kiri
8. Raamatuarvustus
9. Tõlge

Hindamine

Kursuse hinde moodustavad:
 Kontrolltööd – 50%
 Kursuse jooksul tehtavad kirjalikud ülesanded, projektid, ettekanded jne – 40%
 Kodulugemine (Book Report) – 10%

Õppekirjandus Insight Upper-Intermediate õppekomplekt

Soovituslik 
kirjandus

Inglisekeelne populaarteaduslik ja/või ilukirjandus
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

PRANTSUSE KEEL 1–3 (A1 algajad)

Aine nimetus PRANTSUSE KEEL 1–3 (A1-keeletase)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 3 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuuri norme järgides;
4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
5. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 9 suureks peatükiks, kõigil omakorda 4 alapeatükki:
1. Rencontres (Kohtumised)
2. Portraits (Portreed)
3. Ca se trouve où? (Kus see asub?)
4. Au rythme du temps (Aja rütmiga)
5. La vie de tous les jours (Igapäevane elu)
6. Vivre avec les autres (Kooselu)
7. Un peu, beaucoup, passionnément… (Vähe, palju, kirglikult…)
8. Tout le monde en parle (Kogu maailm räägib sellest)
9. On verra bien! (Eks me näeme!)

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 mõistab ja kasutab (nii suuliselt kui kirjalikult) igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 

fraase, et oma vajadusi rahuldada;
 oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele

ning vastata sama ringi küsimustele;
 suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on 

valmis aitama.

Hindamine

Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
ja kirjutamine.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Hinne moodustub kokku jooksvalt tehtavatest testidest, kultuuriettekandest iga kursuse 
lõpul ning sõnade õppimisest Memrise keskkonnas.

Õppekirjandus „Le Nouveau Taxi! 1” õpik (k.a CD ja DVD) ja töövihik kirjastuselt Hachette.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

PRANTSUSE KEEL B1 4–6

Aine nimetus PRANTSUSE KEEL 4–6 (A2-keeletase)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 3 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuuri norme järgides;
4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
5. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 9 suureks peatükiks, kõigil omakorda 4 alapeatükki:
1. Un air de famille (Pereatmosfäär)
2. La vie des autres (Teiste elud)
3. C´est bien chez vous! (Kodus ja võõrsil)
4. Parcours santé (Tervis)
5. Allez! Au travail! (Tööle!)
6. Temps libre (Vaba aeg)
7. L´air du temps (Meedia ja kommunikatsioon)
8. Bon voyage! (Head reisi!)
9. Vous voulez mon avis? (Kas annan nõu?)

Õpitulemused

 Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste 
valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö).

 Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info 
vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

 Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi, nii kirjalikult kui suuliselt.

Hindamine

Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
ja kirjutamine.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Hinne moodustub kokku jooksvalt tehtavatest testidest, kultuuriettekandest iga kursuse 
lõpul ning sõnade õppimisest Memrise keskkonnas.

Õppekirjandus „Le Nouveau Taxi! 2” õpik (k.a CD ja DVD) ja töövihik kirjastuselt Hachette.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

PRANTSUSE KEEL B1 7–9

Aine nimetus PRANTSUSE KEEL B1 7–9

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 3 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuuri norme järgides;
4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
5. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 12 suureks peatükiks, kõigil omakorda 4 alapeatükki:
1. Et moi, et moi, et moi... (Mina, mina, mina...)
2. D´ici ou d´ailleurs (Siit või mujalt)
3. En avant la musique! (Kõigepealt muusika)
4. Espace vert (Roheruum)
5. Changer de vie (Elumuutus)
6. Entre la poire et le fromage (Jõudehetk)
7. Métro, boulot, repos... (Rutiinirattas)
8. Question d´argent (Finantsküsimus)
9. C´est déjà demain (Homme on juba käes)
10. Et si on sortait? (Kui läheks välja?)
11. Du coq à l´âme (Armastus käib kõhu kaudu)
12. Mes envies, mes avis (Mu soovid ja nõuanded)

Õpitulemused

 Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm.
 Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse.
 Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal.
 Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-

selgitada oma seisukohti ja plaane, nii suuliselt kui kirjalikult.

Hindamine

Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
ja kirjutamine.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Hinne moodustub kokku jooksvalt tehtavatest testidest, kultuuriettekandest iga kursuse 
lõpul ning sõnade õppimisest Memrise keskkonnas.

Õppekirjandus „Le Nouveau Taxi! 3” õpik (k.a CD ja DVD) ja töövihik kirjastuselt Hachette.

61 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 1–2 (edasijõudnud)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21 70-minutilisest kontakttunnist, millele lisandub
iseseisev kodune töö.

Õppeaastas on kaks kursust.

Eesmärgid

Esimese ja teise kursuse eesmärgiks on laiendada sõnavara rääkimaks iseendast, oma 
sõpradest ja lähedastest, elukeskkonnast, raha tähtsusest ning tavadest ja 
traditsioonidest.

Eesmärgiks on oskus väljendada oma soove, plaane ja kavatsusi.

Õppesisu

Esimese ja teise kursuse teemadeks on:
1. Iseendast ja oma lähedastest rääkimine (Ich stelle mich vor)
2. Sõprus ja armastus (Freundschaft und Liebe)
3. Tavad ja traditsioonid (Lust auf Feiern?)
4. Elukeskkond (Wohnraum – Wohntraum)
5. Perekondlikud suhted (Manchmal gibt´s auch Krach)
6. Raha ja tarbimine (Das geht ins Geld)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma 
perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.

 Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest, sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks 
siltidel, plakatitel või kataloogides.

 Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel 
öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab.

 Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, 

keda tunneb.
 Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt postkaarti puhkusetervitusega) ning täita 

formulare (nt hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, 
rahvust/ kodakondsust).

Hindamine

Kursus on hindeline.

Üks kursus koosneb 3 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 3 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse 
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Mit uns õppematerjal kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 1–3 (algajad)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Ühes kursuses on 21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

3 kursust ühes õppeaastas.

Eesmärgid

Esimese kolme kursuse eesmärgiks on omandada esmane sõnavara ja väljendid, mis on
seotud olmetingimuste ning iseenda, pere, sõprade ja lähedastega suhtlustasandil.

Oskus küsimusi moodustada ning neile vastata.

Oma soovide ja eelistuste väljendamine.

Ning lihtsate ja lühikeste teadete kirjutamine.

Õppesisu

Esimese õppeaasta kursuse teemadeks on:
1. Tervitused ja hüvastijätt (Super!)
2. Iseenda, pere ja sõprade tutvustamine (Menschen)
3. Söömine-joomine (Essen und Trinken)
4. Enda elust rääkimine (Mein Leben)
5. Vaba aja veetmine (Freizeit)
6. Kodukoht ja elutingimused (Meine Stadt, meine Wohnung)
7. Ilmastikutingimused ning ajamäärused (Wie, wo und wann?)
8. Liiklusvahendid ja teelolek (Unterwegs)
9. Tegevused sõpruskonnaga (Unter Freunden)
10. Reisimine ja puhkuse veetmise võimalused (Ich war noch nie...)
11. Sportimine ja tervislikud eluviisid (Bist du fit?)
12. Elukutsed ja ametid (Beruf und Leben)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma 
perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. 

 Saab lugemisel aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks 
siltidel, plakatitel vôi kataloogides.

 Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, vajadusel 
öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab.

 Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, 

keda tunneb.
 Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (nt postkaarti puhkusetervitusega) ning täita 

formulare (nt hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, 
rahvust/ kodakondsust).

Õpilane omandab A1-keeletasandi.

Hindamine

Kursused on hindelised.

Üks kursus koosneb 4 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 4 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse 
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Starten wir! A1 õpik kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 3–4 (edasijõudnud)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21 70-minutilisest kontakttunnist, millele lisandub
iseseisev kodune töö.

Õppeaastas on kaks kursust.

Eesmärgid

Kolmanda ja neljanda kursuse eesmärgiks on omandada sõnavara ja väljendid, mis on 
seotud kunsti, kultuuri, spordi, vabaaja veetmise, elukutse valikute ning haridus- ja tööelu
teemadega.

Eesmärgiks on oskus avaldada arvamust ja rääkida kaasa ühiskonnas aktuaalsetel 
teemadel. Ning väljendada ja kirjeldada oma kogemusi, soove ja plaane.

Õppesisu

Kolmanda ja neljanda kursuse teemadeks on:
1. Õppimine ja hariduselu (Schule)
2. Kool eile, täna, homme (Schule (er)leben)
3. Kutseharidus ja tööelu (Und danach?)
4. Aktiivne tegevus, liikumine ja sport (In Bewegung)
5. Kunst ja kultuur (Lebenskunst)
6. Puhkuse veetmise võimalused ja reisimine (Auf geht´s)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba 
aeg jne.

 Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need 
käsitlevad päevateemasid.

 Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga 
seotud sõnadest.

 Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel.
 Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö,

reisimine ja päevasündmused.
 Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja 

kavatsusi.
 Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane.
 Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
 Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal.
 Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Hindamine

Kursus on hindeline.

Üks kursus koosneb 3 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 3 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse 
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Mit uns B1+ õppematerjal kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 4–6 (algajad)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Ühes kursuses on 21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

3 kursust ühes õppeaastas.

Eesmärgid

Neljanda, viienda ja kuuenda kursuse eesmärgiks on omandada sõnavara ja väljendid, 
mis on seotud kooli, töö, keskkonna ja muutuva maailmaga. Ning apteegis, arstil, 
restoranis ja pangas käimistega.

Eesmärgiks on oma soovide ja eelistuste väljendamine ning oskus kaasa rääkida 
aktuaalsetel teemadel.

Õppesisu

Teise õppeaasta kursuste teemadeks on:
1. Saksa keele vajalikkus ja tähtsus (Deutsch global!)
2. Mood ja välimus (Gut aussehen)
3. Perekondlikud suhted (Familie und Freunde)
4. Majutusvõimalused puhkuse veetmisel (Die Ferienwohnung)
5. Sisseostude tegemine ja väljas söömine (Guten Appetit!)
6. Kaasaegsed arengusuunad (Trends & mehr)
7. Haridus ja elukutsed (Schule und Beruf)
8. Tervis, haigestumine ja apteegis käik (Glück und Gesundheit)
9. Televisioon, raadio, arvuti (Freie Zeit)
10. Viisakusreeglid ja komplimentide tegemine (So macht es Spaß!)
11. Raha ja toimingud pangas (Welt im Wandel)
12. Reisi planeerimine (Ab in den Urlaub)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult 
seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude 
tegemine, töö).

 Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
 Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest.
 Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt reklaamid, 

tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest 
lihtsatest isiklikest kirjadest.

 Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel teemadel.

 Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida.
 Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, 

elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd.
 Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt kellegi tänamiseks.

Õpilane omandab A2-keeletasandi.

Hindamine

Kursus on hindeline.

Üks kursus koosneb 4 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 4 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse 
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Starten wir! A2 õpik kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 5 (edasijõudnud)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 70-minutilisest kontakttunnist, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Eesmärgid

Viienda kursuse eesmärgiks on laiendada sõnavara ja teadmisi, mis on seotud 
saksakeelsete maade, Euroopa ja Eestiga eile, täna ja homme.

Eesmärgiks on oskus väljendada oma arvamust ja rääkida kaasa riigi, rahva ja 
ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Õppesisu

Viienda kursuse teemadeks on:
1. Saksakeelsed maad (Die deutschsprachigen Länder)
2. Euroopa (Europa)
3. Eesti (Estland)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru pikematest kõnedest ja ettekannetest.
 Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.
 Saab lugemisel aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad

mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki.
 Oskab vestelda spontaanselt ja piisavalt ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena 

kõnelevate inimestega on võimalik.
 Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja

põhjendada.
 Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste 

poolt- ja vastuargumendid.
 Oskab kirjutada selgeid tekste huvi pakkuvas teemaderingis.
 Oskab kirjutada esseed, edastamakas infot ning kommenteerides ja põhjendades oma

seisukohti.

Hindamine

Kursus on hindeline.

Kursus koosneb 3 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
(jutustamine, essee, esitlus) ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 3 testi ning väitlemine, mis võrdsustatakse ühe kokkuvõtva 
hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Goethe Instituudi ja Deutsche Welle õppematerjalid
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

SAKSA KEEL

Aine nimetus SAKSA KEEL B1 7–9 (algajad)

Aine maht ja 
õppekorraldus

Ühes kursuses on 21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

3 kursust ühes õppeaastas.

Eesmärgid

Seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda kursuse eesmärgiks on omandada sõnavara ja 
väljendid, mis on seotud ühiskonna, lähisuhete, isikliku- ja tööelu ühendamise ning 
isiklike ambitsioonidega.

Eesmärgiks on oskus avaldada arvamust ja rääkida kaasa ühiskonnas aktuaalsetel 
teemadel. Ning väljendada ja kirjeldada oma kogemusi, soove ja plaane.

Õppesisu

Kolmanda õppeaasta kursuste teemadeks on:
1. Võõrkeeled ja keelte õppimine (Fremde Sprachen)
2. Lähisuhted, eriarvamuste väljendamine ja kompromisside leidmine (Paare, Serien & 

mehr)
3. Eelarvamused ja klišeed ühiskonnas (Auch anders schön)
4. Äärmuslikku pingutust, osavust ja julgust nõudvad spordialad (Wetter, Sport und 

Extreme)
5. Era- ja tööelu (Leben und Arbeiten)
6. Suurlinnaelu ja roheline mõtteviis (Urban und grün)
7. Keskkonnakaitse ja keskkonnasõbralik mõtteviis (Stark im Leben)
8. Tehnikaajastu võimalused ja ohud (Chancen und Gefahren)
9. Demonstratsioonid, meeleavaldused ja tõestusviisid (Ich bin dann mal weg!)
10. Meedia, kommunikatsioon ja suhtlemine (Kommunikation und Medien)
11. Seltsid, liidud, ühendused – organisatsiooni kuulumine (Dabei sein)
12. Mälestused, meenutused ja suhete taaselustamine (Beste Freunde)

Õpitulemused

 Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba 
aeg jne.

 Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need 
käsitlevad päevateemasid.

 Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga 
seotud sõnadest.

 Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.
 Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel.
 Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö,

reisimine ja päevasündmused.
 Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja 

kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane.
 Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.
 Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal.
 Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Õpilane omandab B1-keeletasandi.

Hindamine

Kursus on hindeline.

Üks kursus koosneb 4 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste kontroll 
sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on kursuse jooksul 4 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse 
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Starten wir! B1 õpik kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VENE KEEL 1–2

Aine nimetus VENE KEEL B1 keelena 1–2

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 2 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
 mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
 suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuuri norme järgides;
 analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; 
 omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 24 tsükliks:
 1. сентября… Снова в школу
 Уроки русского языка
 Успеваемость и способности
 Моя семья
 Отцы и дети
 Черты характера
 Внешность человека
 Одежда и аксессуары
 Погода в Эстонии
 Расходы и доходы
 Неравнодушные сердца
 Рождество и Новый год
 Город и деревня
 Эстония-страна лесов и озёр
 Таллинн-столица Эстонии
 Вкусная и полезная еда
 Наши интересы
 Театр, музыка, кино
 Самочувствие и здоровый образ жизни
 Праздник Воскресения Христова
 Экскурсия в Петербург
 Путешествия и транспорт
 Москва столица России
 Учебный год заканчивается!

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2. saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3. kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ning plaane;
4. koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot teisteski valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.

Hindamine Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
ja kirjutamine.
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Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

1. kursus:
 Essee „Minu sõber/sõbrad”.
 Essee „Minu lemmikaastaaeg”.

2. kursus:
 Referaat „Kohad ja/või ehitised, mis on seotud vene ajalooga või kultuuriga Eestis”.
 Essee „Minu huvid”.

Õppekirjandus
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» учебник 10 класс.
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» рабочая тетрадь 10 класс.

Soovituslik 
kirjandus

Илана Файман «Пособие по русской грамматике для эстонских школ».
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VENE KEEL 3–4

Aine nimetus VENE KEEL B1 keelena 3–4

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 2 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
5. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 24 tsükliks:
 С новым учебным годом
 Знания и оценки
 Плюсы и минусы интернет пространства
 В мире книг
 Осенняя пора
 На лоне природы
 Государственные праздники
 Достопримечательности российской столицы
 Мой дом моя крепость
 Экономить или нет
 Готовимся к праздникам
 Светлого рождества Христово
 Здоровье и спорт
 Об искусстве и не только
 Широкая Масленица
 О вкусной и здоровой пище
 Молодёжные субкультуры
 Мимика и жестикуляция
 Жить надо веселее
 Чужое мнение
 День полезных дел
 Эстония член Европейского союза
 Накануне экзаменов
 Планы на лето

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2. saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3. kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ning plaane;
4. koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot teisteski valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.

Hindamine Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
ja kirjutamine.
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Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

3. kursus:
 Essee „Internet minu elus”.
 Referaat „Reis Venemaale”.
 Essee „Minu tuba”.

4. kursus:
 Essee „Eesti tähtpäev”.
 Referaat „Minu pere toitumisharjumused”.

Õppekirjandus
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» учебник 11 класс.
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» рабочая тетрадь 11 класс.

Soovituslik 
kirjandus

Илана Файман «Пособие по русской грамматике для эстонских школ».
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VENE KEEL 5–6

Aine nimetus VENE KEEL B1 keelena 5–6

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 2 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
6. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Aine 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 24 tsükliks:
 Последнее 1. сентября. Последний год в школе.
 Планы на будущее. Учёба и карьера
 Мои родные и близкие
 Отношения в семье
 Внешность человека
 Мода и свой стиль
 Наши увлечения
 Наши увлечения: театр
 Наши увлечения: кино
 Наши увлечения: музыка
 Наши увлечения: путешествия
 С Новым годом и Рождеством Христовым!
 Планируем поездку в Россию: оформляем визу
 Планируем поездку в Россию: покупаем билеты
 Планируем поездку в Россию: бронируем гостиницу
 Планируем поездку в Россию: общаемся на границе
 Планируем поездку в Россию: ориентируемся в городе
 Планируем поездку в Россию: в ресторане
 Планируем поездку в Россию: в магазине
 Планируем поездку в Россию: русские сувениры
 Русская культура в Эстонии: обычаи и традиции староверов
 Русская культура в Эстонии: культурные ценности
 Подготовка к экзаменам
 Последний звонок

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2. saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
3. kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ning plaane;
4. koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot teisteski valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.

Hindamine Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine 
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ja kirjutamine.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

5. kursus:
 CV
 Essee „Minu pere”
 Essee „Huvialad”.

6. kursus:
 Isiklik ankeet viisa taotlemiseks.
 Essee „Eesti rahvustoit”.

Õppekirjandus
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» учебник 12 класс.
Татьяна Троянова «Русский язык день за днём» рабочая тетрадь 12 класс.

Soovituslik 
kirjandus

Илана Файман «Пособие по русской грамматике для эстонских школ».
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Briti ajalugu ja traditsioonid”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
Kontakttundide arv: 21

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija avardab oma kultuurialast silmaringi ning arusaamist 
tänapäeval toimuvatest protsessidest.

Kursuse 
lühikirjeldus

Briti ajalugu: brittide päritolu, kuningad ja kuningannad, monarhia kaasajal.
Traditsioonid ja rahvuspühad: traditsioonide kujunemine ja tähistamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 valdab teemakohast ingliskeelset sõnavara;
 omandab tähtsamad kultuuriloolised teadmised ja seosed;
 tunneb briti tavasid ja traditsioone ning nende päritolu.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja osaleda aktiivselt ainetundides või läbida suuline vestlus
etteantud küsimuste põhjal.

Õppekirjandus Allikas: Internet
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi 2. ja 3. trimestril (üks 70-minutiline tund nädalas).
Kontakttundide arv: 21.

Eesmärgid Valmistumine inglise keele riigieksamiks.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus pakub õpilasele lisavõimalust saavutada või edasi arendada eesmärgiks 
seatud keeleoskustaset (B2), mis on vajalik gümnaasiumi lõpueksami edukaks 
sooritamiseks.

Õpitulemused

Kursuse õpitulemused ühtivad Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 taseme 
õpitulemustega (iseseisev keelekasutaja).

Kursuse lõpetanud õpilane
 rakendab kriitilise mõtlemise oskust käsitletavate teemade hindamisel ning selle 

põhjal oma arvamuse kujundamisel ja avaldamisel;
 oskab arutleda erinevatel teemadel, valdab teemadega seotud suhtluskeelendeid 

ning arvestab suheldes kultuurinorme;
 oskab edastada informatsiooni sidusalt ja loogiliselt nii arutleva kirjandi vormis kui 

ka suuliselt; 
 mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal tekste, suudab analüüsida eri allikatest 

pärit infot ja arutluskäike, kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid ning suudab leida 
tekstist vajaliku informatsiooni;

 seab eesmärke ja vajaduse korral kohandab või muudab oma õpistrateegiaid;
 on omandanud oskuse kirjutada ametlikku kirja, aruannet ja kirjandit;
 tunneb erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;
 teab riigieksami korraldust ja tunneb eksami tüüpülesandeid.

Hindamine
Kursust hinnatakse arvestatud/mittearvestatud. Arvestuse saamiseks on vaja 
sooritada arvestustöö kuulamise ja lugemise ülesannetega ning esitada kolm eksami 
kirjutamisosa vähemalt 12 punktile. 

Õppekirjandus Jaotmaterjalid.
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Ettevalmistus rahvusvahelise C1 taseme inglise keele 
eksamiks”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi 2. trimestril (kaks 70-minutilist tundi nädalas)
Kontakttundide arv: 21

Eesmärgid Valmistumine inglise keele rahvusvaheliseks C1 taseme eksamiks.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus valmistab õpilase ette rahvusvahelise C1 taseme keeleeksami edukaks 
sooritamiseks. Kursus on suunatud septembris eeltesti teinud õpilastele, kes on 
saavutanud eksamile pääsemiseks nõutud taseme.

Õpitulemused

Kursuse õpitulemused ühtivad Euroopa keeleõppe raamdokumendi C1 taseme 
õpitulemustega (iseseisev keelekasutaja).

Kursuse lõpetanud õpilane on saanud võimaluse edasi arendada oskust
 end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata;
 kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes-, õpi- kui ka tööoludes;
 keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja 

olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet;
 mõista pikki ja keerukaid eriotstarbelisi tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades 

sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Lisaks tunneb õpilane
 C1 eksami kirjutamisosa tüüpülesannete nõudeid;
 erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiaid;
 C1 tasme eksami korraldust ja eksami tüüpülesandeid.

Hindamine
Kursust hinnatakse arvestatud/mittearvestatud. Arvestuse aluseks on arvestustöö 
kuulamise, lugemise ja keelestruktuuride ülesannetega, mis on sooritatud vähemalt 20
protsendile.

Õppekirjandus CAE eksami ettevalmistuskogumik C1 Advanced Trainer
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Grammar 101”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist kontakttundi sügisesel valikainenädalal Tertia lennule

Eesmärgid

Inglise keele grammatika põhiteadmiste kordamine, kinnistamine ja ühtlustamine.
Anda grammatikaga suurtesse raskustesse sattunud õpilastele võimalus läbida 
intensiivkursus, et põhikursuse sooritamiseks positiivsetele tulemustele oleksid olemas
kõik vajalikud teadmised, mille põhjal saavutada gümnaasiumi lõpuks nõutav B2 
keeletase.

Õppesisu

 Lauseõpetus
 Tegusõna ajad ja vormid
 Umbisikuline tegumood
 Tingimuslaused
 Modaaltegusõnad

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 on omandanud põhiteadmised inglise keele lauseehitusest ja grammatika 

alustõdedest;
 oskab märgata ja põhjendada pakutud grammatiliste konstruktsioonide kasutamist.

Hindamine

Kursuse hindeks on arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja
 osaleda valikainenädala jooksul kõikides tundides;
 võtta aktiivselt osa tunnitegevusest.

Õppekirjandus Jaotmaterjalid, õppevideod, interaktiivsed harjutuskeskkonnad
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE: „Inglise keele B2-taseme põhikursuse lisakursus 1”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas)
Kontakttundide arv: 21
Minimaalne ja maksimaalne osalejate arv: 12–18

Eesmärgid
Iseseisva keeleoskaja tasemeni jõudmise toetamine nelja osaoskuse (kuulamine, 
lugemine, rääkimine, kirjutamine) süvendatud arendamise kaudu põhikursuse 
teemade raames.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus pakub õpilasele lisavõimalust saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustaset 
(B2), mis on vajalik nii gümnaasiumi lõpueksami edukaks sooritamiseks kui ka 
hilisemateks õpinguteks kõrgkoolis ja tööelus. Annab õpilasele oskuse ennast inglise 
keeles pädevalt väljendada nii suuliselt kui kirjalikult ning mõista ja analüüsida 
keerukamaid tekste. Arendab 21. sajandi töökeskkonnas nõutavaid oskusi.

Õpitulemused

Kursuse õpitulemused ühtivad Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 taseme 
õpitulemustega (iseseisev keelekasutaja).

Kursuse lõpetanud õpilane
 suudab jälgida inglise keeles esitatud autentset lühiloengut;
 rakendab kriitilise mõtlemise oskust käsitletavate teemade hindamisel ning selle 

põhjal oma arvamuse kujundamisel ja avaldamisel;
 oskab koostada kaasatõmbavaid ja nõuetele vastavaid esitlusi ning teha koostööd 

teemade uurimisel ja probleemide lahendamisel;
 on omandanud 21. sajandi võtmeoskused, sh infokäsitlemise pädevuse ja globaalse

teadlikkuse;
 oskab arutleda erinevatel teemadel, valdab teemadega seotud suhtluskeelendeid 

ning arvestab suheldes kultuurinorme;
 oskab edastada informatsiooni sidusalt ja loogiliselt nii arutleva kirjandi vormis kui 

ka suuliselt;
 mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal tekste, suudab analüüsida eri allikatest 

pärit infot ja arutluskäike, kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid ning suudab leida 
tekstist vajaliku informatsiooni;

 seab eesmärke ja vajaduse korral kohandab või muudab oma õpistrateegiaid.

Hindamine

Kursus on hindeline. Hindamise aluseks on arvestustöö õpiteema lõpus, mis hõlmab 
kuulamis-, lugemis- ja sõnavaraülesandeid. Lisaks võetakse hindamisel arvesse 
esitluste, projektide- ja rühmatööde koostamist, väitlustest ja aruteludest osavõttu ning
läbitud teemade põhiseid arutlevaid kirjandeid. Hinne määratakse vastavalt Rapla 
Gümnaasiumi hindamisjuhendis välja toodud protsentidele.

Õppekirjandus Jaotmaterjalid, Keynote Upper-Intermediate, TEDTalks
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE: „Inglise keele B2-taseme põhikursuse lisakursus 2”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas)
Kontakttundide arv: 21
Minimaalne ja maksimaalne osalejate arv: 12–18

Eesmärgid
Iseseisva keeleoskaja tasemeni jõudmise toetamine nelja osaoskuse (kuulamine, 
lugemine, rääkimine, kirjutamine) süvendatud arendamise kaudu põhikursuse 
teemade raames.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus pakub õpilasele lisavõimalust saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustaset 
(B2), mis on vajalik nii gümnaasiumi lõpueksami edukaks sooritamiseks kui ka 
hilisemateks õpinguteks kõrgkoolis ja tööelus. Annab õpilasele oskuse ennast inglise 
keeles pädevalt väljendada nii suuliselt kui kirjalikult ning mõista ja analüüsida 
keerukamaid tekste. Arendab 21. sajandi töökeskkonnas nõutavaid oskusi.

Õpitulemused

Kursuse õpitulemused ühtivad Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 taseme 
õpitulemustega (iseseisev keelekasutaja).

Kursuse lõpetanud õpilane
 suudab jälgida inglise keeles esitatud autentset lühiloengut;
 rakendab kriitilise mõtlemise oskust käsitletavate teemade hindamisel ning selle 

põhjal oma arvamuse kujundamisel ja avaldamisel;
 oskab koostada kaasatõmbavaid ja nõuetele vastavaid esitlusi ning teha koostööd 

teemade uurimisel ja probleemide lahendamisel;
 on omandanud 21. sajandi võtmeoskused, sh infokäsitlemise pädevuse ja globaalse

teadlikkuse;
 oskab arutleda erinevatel teemadel, valdab teemadega seotud suhtluskeelendeid 

ning arvestab suheldes kultuurinorme;
 oskab edastada informatsiooni sidusalt ja loogiliselt nii arutleva kirjandi vormis kui 

ka suuliselt;
 mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal tekste, suudab analüüsida eri allikatest 

pärit infot ja arutluskäike, kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid ning suudab leida 
tekstist vajaliku informatsiooni;

 seab eesmärke ja vajaduse korral kohandab või muudab oma õpistrateegiaid.

Hindamine

Kursus on hindeline. Hindamise aluseks on arvestustöö õpiteema lõpus, mis hõlmab 
kuulamis-, lugemis- ja sõnavaraülesandeid. Lisaks võetakse hindamisel arvesse 
esitluste, projektide- ja rühmatööde koostamist, väitlustest ja aruteludest osavõttu ning
läbitud teemade põhiseid arutlevaid kirjandeid. Hinne määratakse vastavalt Rapla 
Gümnaasiumi hindamisjuhendis välja toodud protsentidele.

Õppekirjandus Jaotmaterjalid, Keynote Upper-Intermediate, TEDTalks
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Loovkirjutamine inglise keeles”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas).
Kontakttundide arv: 21.

Osalejate arv: 12–16 õpilast.

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda kirjutamishuvilisele õpilasele põhiteadmised ja -oskused 
erinevate loovtekstide kirjutamisest inglise keeles, mis aitab suurendada keelelist 
pädevust ja keeletunnetust, sidudes loovuse ja kirjutamisoskuse arendamise.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tundide käigus keskendutakse kirjutamise kolmele etapile (teksti kavandamisele, 
sõnastamisele, toimetamisele) läbi loovate, fantaasia rakendamist eeldavate 
ülesannete, mis annavad õpilasele võimaluse väljendada oma isikupära ja mõtteid 
ning õppida koostöist kirjutamist.

 Teemad: tekstiloome etapid, kirjutamist hõlbustavad võtted, teksti alustamine ja 
lõpetamine, teksti struktuur, teksti keel ja stiil, erinevate lauseliikide kasutamis-
võimalused teksti mõjusamaks muutmiseks.

 Teksti analüüsimine ja hindamine.
 Teksti toimetamine.
 Lühijuttude ja lõikude kirjutamine etteantud lause põhjal, legendid ja müüdid, essee, 

kirjeldus, artikkel, luuletused, kõne, vabakirjutamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 suudab oma mõtteid struktureerida;
 valdab erinevaid loovkirjutamise tehnikaid;
 oskab kirjutada žanrinõuetele vastavaid, terviklikke, selgelt jälgitavaid ja 

isikupäraseid loovtekste tegelikest või kujutletavatest sündmustest ja kogemustest;
 oskab teksti loomisel sobivat stiili ja sõnavara valida ning oma teksti vajadusel 

täiustada ja parandada;
 oskab analüüsida enda ja teiste tekste.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks tuleb õigeaegselt esitada kõik nõuetekohased kirjalikud tööd ja 
kursuse käigus täidetud „kirjutamispäevik”.

80 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Prantsuse keel” 1–6 (A2-keeletase)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21st 70-minutilisest tunnist.
Õppeaasta jooksul toimub 2 kursust.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;
2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuuri norme järgides;
4. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;
5. omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Kursuse 
lühikirjeldus

Teemad on jagatud 18 suureks peatükiks, kõigil omakorda 4 alapeatükki:
1. Rencontres (Kohtumised)
2. Portraits (Portreed)
3. Ca se trouve où? (Kus see asub?)
4. Au rythme du temps (Aja rütmiga)
5. La vie de tous les jours (Igapäevane elu)
6. Vivre avec les autres (Kooselu)
7. Un peu, beaucoup, passionnément… (Vähe, palju, kirglikult…)
8. Tout le monde en parle (Kogu maailm räägib sellest)
9. On verra bien! (Eks me näeme!)
10. Un air de famille (Pereatmosfäär)
11. La vie des autres (Teiste elud)
12. C´est bien chez vous! (Kodus ja võõrsil)
13. Parcours santé (Tervis)
14. Allez! Au travail! (Tööle!)
15. Temps libre (Vaba aeg)
16. L´air du temps (Meedia ja kommunikatsioon)
17. Bon voyage! (Head reisi!)
18. Vous voulez mon avis? (Kas annan nõu?)

Õpitulemused

Kursused lõpetanud õpilane:
 mõistab sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega 

(näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info 

vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
 oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada oma vajadusi, nii suuliselt kui kirjalikult;
 oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi 

tänamiseks.

Hindamine

Hindamine toimub nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, 
rääkimine ja kirjutamine.
Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest 
võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 
20–49% ning hindega „1” 0–19%.

Hinne moodustub kokku jooksvalt tehtavatest testidest, kultuuriettekandest iga 
kursuse lõpul ning sõnade õppimisest Memrise keskkonnas.

Õppekirjandus „Le Nouveau Taxi! 1–2” õpik (k.a CD ja DVD) ja töövihik kirjastuselt Hachette.
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Saksa keel A1” 1–3

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Ühes kursuses on 21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Ühes õppeaastas on 2 kursust. Gümnaasiumis on kokku 6 kursust.

Eesmärgid

 Esimese kolme kursuse eesmärgiks on omandada esmane sõnavara ja väljendid, 
mis on seotud olmetingimuste ning iseenda, pere, sõprade ja lähedastega 
suhtlustasandil. 

 Oskus küsimusi moodustada ning neile vastata.  
 Oma soovide ja eelistuste väljendamine. 
 Lihtsate ja lühikeste teadete kirjutamine.

Õppesisu

A1 kursuste teemadeks on:
 Tervitused ja hüvastijätt (Super!)
 Iseenda, pere ja sõprade tutvustamine (Menschen)
 Söömine-joomine (Essen und Trinken)
 Enda elust rääkimine (Mein Leben)
 Vaba aja veetmine (Freizeit)
 Kodukoht ja elutingimused (Meine Stadt, meine Wohnung)
 Ilmastikutingimused ning ajamäärused (Wie, wo und wann?)
 Liiklusvahendid ja teelolek (Unterwegs)
 Tegevused sõpruskonnaga (Unter Freunden)
 Reisimine ja puhkuse veetmise võimalused (Ich war noch nie …)
 Sportimine ja tervislikud eluviisid (Bist du fit?)
 Elukutsed ja ametid (Beruf und Leben)

Õpitulemused

Saab kuulamisel aru tuttavatest sônadest ja fraasidest, mis puudutavad ennast, oma 
perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. Saab lugemisel aru 
tuttavatest nimedest, sônadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel vôi
kataloogides. Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt,
vajadusel öeldut kordab vôi ümber sônastab ning vestlemisel aitab. Oskab esitada 
lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid 
kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. Oskab kirjutada lühikest ja 
lihtsat teadet (nt postkaarti puhkusetervitusega) ning täita formulare (nt hotelli 
registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ 
kodakondsust).

Õpilane omandab A1-keeletasandi.

Väljundid

 Vestlus
 Tõlge
 Kirjutamine
 Rühmatöö
 Video

Hindamine

Kursus on arvestuslik. 

Üks kursus koosneb 4 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste 
kontroll sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise 
arvestusega. 

Kokku on kursuse jooksul 4 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Starten wir! A1 õpik kirjastuselt Hueber.
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Saksa keel A2” 4–6

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Ühes kursuses on 21 70-minutilist kontakttundi, millele lisandub iseseisev kodune töö.

Ühes õppeaastas on 2 kursust. Gümnaasiumis on kokku 6 kursust.

Eesmärgid

Neljanda, viienda ja kuuenda kursuse eesmärgiks on omandada sõnavara ja 
väljendid, mis on seotud kooli, töö, keskkonna ja muutuva maailmaga ning  apteegis, 
arstil, restoranis ja pangas käimistega. Eesmärgiks on oma soovide ja eelistuste 
väljendamine ning oskus kaasa rääkida aktuaalsetel teemadel.

Õppesisu

A2 kursuste teemadeks on:
 Saksa keele vajalikkus ja tähtsus (Deutsch global!)
 Mood ja välimus (Gut aussehen)
 Perekondlikud suhted (Familie und Freunde)
 Majutusvõimalused puhkuse veetmisel (Die Ferienwohnung)
 Sisseostude tegemine ja väljas söömine (Guten Appetit!)
 Kaasaegsed arengusuunad (Trends & mehr)
 Haridus ja elukutsed (Schule und Beruf)
 Tervis, haigestumine ja apteegis käik (Glück und Gesundheit)
 Televisioon, raadio, arvuti (Freie Zeit)
 Viisakusreeglid ja komplimentide tegemine (So macht es Spaß!)
 Raha ja toimingud pangas (Welt im Wandel)
 Reisi planeerimine (Ab in den Urlaub)

Õpitulemused

Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult 
seotud oluliste valdkondadega (nt info enda ja perekonna kohta, sisseostude 
tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust.
Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat 
spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt reklaamid, tööpakkumised, prospektid,
menüüd, sôiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. Saab 
hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust 
tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. 
Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, 
elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja 
koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt kellegi tänamiseks.

Õpilane omandab A2-keeletasandi.

Väljundid

 Vestlus
 Tõlge
 Kirjutamine
 Rühmatöö
 Video

Hindamine

Kursus on arvestuslik. 

Üks kursus koosneb 4 õppetükist. Õppetüki omandamise järel toimub teadmiste 
kontroll sõnavara ja grammatika kohta ning nende hindamine on protsendilise 
arvestusega. 

Kokku on kursuse jooksul 4 testi ning video tegemine rühmatööna, mis võrdsustatakse
ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli hindamispõhimõtetele.

Õppekirjandus Starten wir! A2 õpik kirjastuselt Hueber.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Turisti prantsuse keel”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Prantsuse keel algajatele, käsitletakse teemasid, millega puutub kokku inimene, kes 
reisib prantsuskeelses riigis, eeskätt Prantsusmaal.

2 kursust ühel õppeaastal (G3)

Üks kursus koosneb 21 kontakttunnist, kokku 42 tundi.

Eesmärgid

Prantsuse keele algkursus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada mõned 
põhilised oskused prantsuse keeles ja baasteadmised selle kultuurist. Algkursuse 
eesmärgiks on omandada peamised algtaseme keelestruktuurid ning oskused 
elementaarsel lihtsamat sorti suhtlustasandil. Lisaks sellele õppida tundma peamiselt 
Prantsusmaa kombeid ning mõningaid traditsioone.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus on ehitatud üles teemade järgi, mida toetab õpik Le nouveau Taxi!, millele 
lisandub veel üldine sissejuhatus maatundmisse ja kultuuri.

Õpikut täiendavad veel erinevad video- ja audiomaterjalid

Keeleteemad jaotuvad 2 kursuse peale (ning mille lisandub üldine kultuuri- ja 
maatundmine):
 Tervitus- ja viisakusväljendid
 Põhitegusõnad ja nende pööramine olevikus
 Maade, rahvuste ja keelte nimetused
 Numbrid ja kell
 Linn ja transport
 Värvid ja riideesemed
 Toit ja sisseostud

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 saab prantsuskeelset maad külastades kuulamisel aru teatud käibefraasidest ja 

sageli kasutatavatest sônadest, mis on samas vahetult seotud talle oluliste 
valdkondadega (nt info enda ja sõbra kohta, toit, sisseostude tegemine); 

 saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust, tunneb ära 
talle tuttavaid sõnu ja fraase; 

 saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest; 
 saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat 

infovahetust talle tuttavatel teemadel; 
 oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast või teisi inimesi ning 

väljendada oma soove ja eelistusi; 
 orienteerub turistina restoranis ja linnas; 
 tunneb prantsuse kultuuri eripärasid üleüldiselt ning oskab leida infot erinevate 

kultuurinähtuste kohta.

Väljundid

Õppetüki omandamise jooksul toimub teadmiste kontroll sõnavara ja grammatika 
kohta ning nende hindamine on protsendilise arvestusega.

Kokku on 1 kursuse jooksul 3–4 hindelist tööd testide ning kultuuriettekande kujul ning
arvestatakse ka omandatud sõnavara punkte keeleõppesüsteemis Memrise, mis kõik 
kokku võrdsustatakse ühe kokkuvõtva hindena 100% skaalal vastavalt kooli 
hindamispõhimõtetele. 

Õppekirjandus Le nouveau Taxi!1 A1 õpik kirjastuselt Hachette.
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Vene keel suhtluskeelena 1–2”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 + 21 tundi

Osalejate arv 12–15

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud õppijatele, kes valisid B1-tasemel võõrkeeleks saksa või 
prantsuse keele, kuid soovivad samas ka vene keele õpinguid jätkata.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 avardab oma silmaringi;
 tahab ja julgeb suhelda vene keeles;
 tunneb huvi vene keele ja kultuuri vastu;
 panustab keele õppimisse.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus sisaldab järgmisi suhtlusteemasid:
 mina ise,
 kool,
 linn,
 töö,
 elukutsed,
 söök-jook,
 riided,
 huvid ja hobid,
 tähtpäevad,
 traditsioonid jt.

Võimalus külastada Vene teatri etendust. Kevadel õppereis Tallinnasse Kadriorgu.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
 oskab ennast väljendada arusaadavalt;
 osaleb aktiivselt dialoogis;
 oskab kaasa rääkida tuttavatel teemadel;
 saab aru loetud tekstist ja vastab küsimustele;
 oskab kasutada õigeid grammatilisi vorme kirjas ja kõnes.

Hindamine

Hindamine on arvestuslik.

Õpilane saab positiivse hinde (AR), kui ta
 on osalenud 75% ainetundides;
 hindelised tööd on arvestatud. Arvestatud töö on tehtud vähemalt 50%.

Õppekirjandus Inga Mangus „Давай В1”
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LISA 2. Ainevaldkond „Võõrkeeled”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Võõrkeele õppimine laulude kaudu”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi 

Osalejate arv alates 12

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud kõikidele lauluhuvilistele. Kursusel osalemine ei eelda nimetatud 
keelte valdamist ega ka varasemat kokkupuudet.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 avardab oma silmaringi;
 tunneb huvi võõrkeelte ja teiste kultuuride vastu;
 arendab igakülgselt oma teadmisi võõrkeeltes.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus sisaldab:
 laulmine vene, inglise ja saksa keeles,
 laulude läbitöötamine (hääldus, sõnavara, grammatika).

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija tutvub uue keelega ning arendab ja kinnistab keelte oskusi. 

Töötamine laulumaterjaliga ergutab õpilaste kujutlus- ja loomingulist algatusvõimet. 
Laulud aitavad avardada silmaringi, äratavad huvi sihtkeele riigi kultuuri vastu ja 
aitavad kaasa sügavamale mõistmisele, tänu neis sisalduvale muusikalisele 
komponendile, mis aitavad paremini selgitada laulusõnade sisu. Lauludes hakkavad 
õpilased tajuma sarnaseid helide kombinatsioone, toimub töö hääldusega, rütm aitab 
kinnistada sõnade rõhud, laieneb sõnavara ja kuna lauludes tihti toimub sõnade 
kordusi, jäävad uued sõnad kiiremini meelde. Nii täiendavad õpilased pingevabalt 
enda sõnavara, õpivad ilma tuupimiseta palju uusi fraase ja väljendeid. Lisaks õpivad 
õpilased kuulmise järgi, mis on väga efektiivne keeleõppemeetod.

Hindamine Hindamine on arvestuslik. Kohustuslik on 75% osalemine.
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 1K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 1 „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid
Eesmärk on omandada kogu gümnaasiumi vältel vajalikud algebraülesannete 
lahendamise tehnilised oskused. Selles kursuses käsitletava omandatus määrab 
suuresti kogu edasise matemaatikakursuse läbimise edukuse.

Aine 
lühikirjeldus

 Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude 
hulk I ja reaalarvude hulk R, nende omadused.

 Reaalarvude piirkonnad arvteljel.
 Arvu absoluutväärtus.
 Ratsionaalavaldiste lihtsustamine.
 Arvu n-es juur.
 Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.
 Murdvõrrand.
 Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga astmena.
 Tehted astmetega ning tehete näiteid võrdsete juurijatega juurtega.
 Võrratuse mõiste ja omadused.
 Lineaar- ja ruutvõrratused.
 Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine 

võrrandite abil.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
2. eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust;
3. selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi;
4. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks 

taanduvaid võrrandeid;
5. sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise 

astendajaga astmeteks;
6. teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;
7. lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
8. lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 

võrrandisüsteemide abil.

Hindamine

Kontrolltöö I – arvuhulgad ja arvu absoluutväärtus
Kontrolltöö II – tehted juurtega
Kontrolltöö III – võrratused
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus Õpetaja valib, kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik I. Arvuhulgad. Avaldised. 

Võrrandid ja võrratused” Avita 2011
või
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 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 2K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 2 „Trigonomeetria”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. seostab trigonomeetria probleeme reaalse eluga;
2. arendab järelduste tegemise oskust;
3. kasutab IKT vahendeid;
4. kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades.

Aine 
lühikirjeldus

 Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt.
 Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sin α, cos α, tan α), nende väärtused 

nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral.
 Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud.

 Trigonomeetria põhiseosed , sin2 α + cos2 α = 1, cos α = sin(90° - α), sin

α = cos(90° - α), , 

sin(-α) = -sin α, cos(-α) = cos α, tan(-α) = -tan α, 
sin(α + k ·360°) = sin α, cos(α + k ·360°) = cos α, 
tan(α + k ·360°) = tan α.

 Siinus- ja koosinusteoreem.
 Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala arvutamisel.
 Kolmnurga lahendamine.
 Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala 

arvutamine.
 Rakendussisuga ülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
2. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala;
3. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja

tangensi vahelisi seoseid;
4. tuletab ja teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, 

koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja 
täispöördest suurema nurga valemeid;

5. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi 
nurga suuruse;

6. teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga 
siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;

7. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
8. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
9. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
10. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.

Hindamine Kontrolltöö I – trigonomeetria
Kontrolltöö II – kolmnurga lahendamine ja muud rakendused
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
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 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus

Õpetaja valib, kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik II. Trigonomeetria” Avita 2011
või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 3K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 3 „Vektor tasandil. Joone võrrand”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. tunnetab koordinaattasandit ja muuta see matemaatilise mõtlemise abivahendiks; 

mõista vektorite seost selle tasandiga;
2. esitab algebralisi võrrandeid ja võrratusi ning nende süsteeme geomeetrilise mudelina 

ning seostada neid omavahel, mis aitab omakorda otsustada ja prognoosida.

Aine 
lühikirjeldus

 Punkti asukoha määramine tasandil.
 Kahe punkti vaheline kaugus.
 Vektori mõiste ja tähistamine.
 Vektorite võrdsus.
 Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor.
 Jõu kujutamine vektorina.
 Vektori koordinaadid.
 Vektori pikkus.
 Vektori korrutamine arvuga.
 Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul).
 Kahe vektori vaheline nurk.
 Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi.
 Vektorite kollineaarsus ja ristseis.
 Sirge võrrand (tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud 

sirge).
 Kahe sirge vastastikused asendid tasandil.
 Nurk kahe sirge vahel.
 Parabooli võrrand.
 Ringjoone võrrand.
 Joonte lõikepunktide leidmine.
 Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev 

võrrandisüsteem.
 Rakendussisuga ülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate;
2. tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid

asendeid tasandil;
3. liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul;
4. leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse 

tunnuseid;
5. koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja 

algordinaadiga, kahe punktiga;
6. määrab sirgete vastastikused asendid tasandil;
7. koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi;
8. joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi;
9. leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge);
10. kasutab vektoreid ja joone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes.

Hindamine
Kontrolltöö I – tehted vektorite I
Kontrolltöö II – tehted vektoritega II
Kontrolltöö III – erinevad joone võrrandid
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.
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 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus

Õpetaja valib, kas kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik III. Vektor tasandil. Joone 

võrrand” Avita 2012
või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 4K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 4 „Funktsioonid I”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. õpib tundma põhilisi elementaarfunktsioone ja nende graafikuid (lineaarfunktsioon, 

ruutfunktsioon, pöördvõrdeline seos);
2. õpib lugema funktsiooni graafikut ja selle põhjal osata kirjeldada funktsionaalset seost;
3. saabhakkama funktsiooni graafiku joonestamisega arvutiprogrammiga (sobivad 

programmid GeoGebra, Wiris, Excel jt).

Aine 
lühikirjeldus

 Funktsioonid y = ax + b , y = ax2 + bx + c,  (kordavalt).

 Funktsiooni mõiste ja üldtähis.
 Funktsiooni esitusviisid.
 Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond.
 Paaris- ja paaritu funktsioon.
 Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond.
 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine.
 Funktsiooni ekstreemum.
 Funktsioonid y = axn (n = 1, 2, -1 ja -2).
 Arvu logaritmi mõiste.
 Korrutise, jagatise ja astme logaritm.
 Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis võimaldab lahendada lihtsamaid 

eksponent- ja logaritmvõrrandeid).
 Pöördfunktsioon.
 Funktsioonid y = ax ja y = loga x.
 Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.
 Näiteid mudelite kohta, milles esineb eax.
 Lihtsamad eksponent- ja logaritmvõrrandid.
 Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m.
 Näiteid trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendite leidmise kohta.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid 
mõisteid, pöördfunktsiooni mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet;
2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil);
3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi;
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib 
lihtsamaid avaldisi;
5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi 
definitsiooni vahetu rakendamise teel;
6) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle abil 
lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid;
7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid 
suurusi, sh laenudega seotud kulutusi ja ohte;
8) lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul.

Hindamine Kontrolltöö I – funktsiooni mõiste ja omadused
Kontrolltöö II – logaritm- ja eksponentfunktsioonid
Kontrolltöö III – võrrandid (logaritm, eksponent, trigonomeetrilised)
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.
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 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus

Õpetaja valib, kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik V. Funktsioonid I” Avita 2012
või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 5K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 5 „Funktsioonid II”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. näeb arvureas seaduspära;
2. eristab aritmeetilist ja geomeetrilist jada ning lahendada elulisi ülesandeid, mis 

põhinevad aritmeetilisel ja geomeetrilisel jadal;
3. kasutab funktsiooni tuletist erinevaid protsesse kirjeldades funktsioonide uurimiseks ja 

majandusliku sisuga ülesannete lahendamiseks.

Aine 
lühikirjeldus

 Arvjada mõiste, jada üldliige.
 Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem.
 Geomeetriline jada, selle üldliikme ja summa valem.
 Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus.
 Joone puutuja tõus, puutuja võrrand.

 Funktsioonide , y = ex , y = ln x tuletised.
 Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised.
 Funktsiooni teine tuletis.
 Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise 

abil.
 Lihtsamad ekstreemumülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 selgitab arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet;
 rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa 

valemit, lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid;
 selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 

funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust;
 leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi;
 koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis;
 selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja;
 leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib 
nende järgi funktsiooni graafiku;

 lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid.

Hindamine

Kontrolltöö I – artimeetiline ja geomeetriline jada
Kontrolltöö II – tuletis
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus Õpetaja valib, kas kas õppetöös kasutatakse
● H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik VI. Arvuhulgad. Avaldised. 

Võrrandid ja võrratused” Avita 2013
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või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded.

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 6K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 6 „Tõenäosus ja statistika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab ettekujutuse looduses ja ühiskonnas toimuvatest juhuslikest protsessidest;
2. tutvub esmaste andmetöötlusoskustega;
3. õpib tegema järeldusi statistilistest andmetest.

Aine 
lühikirjeldus

 Sündmus. Sündmuste liigid.
 Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus.
 Klassikaline tõenäosus.
 Geomeetriline tõenäosus.
 Sündmuste korrutis.
 Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus.
 Sündmuste summa.
 Välistavate sündmuste summa tõenäosus.
 Faktoriaal. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. Binoomkordaja.
 Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja arvkarakteristikud 

(keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve).
 Üldkogum ja valim.
 Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine.
 Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi.
 Normaaljaotus (kirjeldavalt).
 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.
 Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise

õppeainega).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;
2. selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja 

välistavate sündmuste summa tähendust;
3. selgitab faktoriaali, permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet;
4. selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute 

tähendust;
5. selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise 

otsustuse usaldatavuse tähendust;
6. arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid 

lahendades;
7. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi 

uuritava probleemi kohta;
8. leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9. kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

Hindamine Kontrolltöö I – tõenäosus ja statistika
Kontrolltöö II – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest
Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise 
õppeainega)

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd ja andmetöötluse projekt 
olema sooritatud vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 
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õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus

Õpetaja valib, kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik IV. Tõenäosus ja statistika” 

Avita 2012
või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 7K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 7 „Tasandilised kujundid. Integraal”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. kordab ja kinnistab põhikoolis ning gümnaasiumi II kursusel omandatud teadmisi ja 

oskusi tuntud tasandiliste kujundite kohta;
2. kujundab julgust ja oskust näha reaalsetes situatsioonides matemaatilisi kujundeid 

ning rakendab matemaatika vahendeid sääraste ettetulevate probleemide 
lahendamiseks nagu kauguste, pikkuste, nurkade ja pindalade arvutamine, võimalike 
tulemuste prognoosimine ning kriitiline hindamine;

3. saab minimaalse ettekujutuse integraalist ja ühest tema rakenduse võimalusest – 
tasandilise kujundi pindala arvutamisest olukordades, kus ei piisa 
elementaarmatemaatika vahendeist.

Aine 
lühikirjeldus

 Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring.
 Nende kujundite omadused, elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad 

rakendusliku sisuga ülesannetes.
 Algfunktsioon ja määramata integraal.
 Määratud integraal.
 Newtoni-Leibnizi valem.
 Kõvertrapets, selle pindala.
 Lihtsamate funktsioonide integreerimine.
 Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud integraali alusel.
 Rakendusülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. defineerib ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite 

põhiomadusi;
2. kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 

lahendades;
3. selgitab algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest);
4. selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 

integraali arvutades;
5. arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala.

Hindamine

Kontrolltöö I – tasandilised kujundid
Kontrolltöö II – integraal
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus Õpetaja valib, kas kas õppetöös kasutatakse
● H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik VII. Tasandilised kujundid. 

Integraal” Avita 2013
või
● L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013*
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* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 8K

Aine nimetus Kitsas MATEMAATIKA 8 „Stereomeetria”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. arendab ruumikujutlust ja ruumiliste kehade nägemist enda ümber (arhitektuur, loodus 

jne);
2. arendab jooniselt andmete lugemise oskust;
3. tutvub ruumiliste kehade tasapinnal kujutamise algtõdedega;
4. kinnistab matemaatiliste vahendite kasutamise oskust reaalsete objektide mõõtarvude 

(pindala, ruumala, nurkade, pikkuste) leidmisel ja nende tulemuste hindamisel.

Aine 
lühikirjeldus

 Ristkoordinaadid ruumis.
 Punkti koordinaadid.
 Kahe punkti vaheline kaugus.
 Kahe sirge vastastikused asendid ruumis.
 Nurk kahe sirge vahel.
 Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis.
 Sirge ja tasandi vaheline nurk.
 Sirge ja tasandi ristseisu tunnus.
 Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis.
 Kahe tasandi vaheline nurk.
 Prisma ja püramiid.
 Püstprisma ning korrapärasepüramiidi täispindala ja ruumala.
 Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning ruumala.
 Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga.
 Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade 

kohta.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis, selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga
mõistet;

2. selgitab ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehade omadusi ning nende pindala ja 
ruumala arvutamist;

3. kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4. arvutab ainekavas nõutud kehade pindala ja ruumala;
5. rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid 

lahendades;
6. kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid 

ülesandeid.

Hindamine

Kontrolltöö I – sirge ja tasand ruumis
Kontrolltöö II – hulktahukad ja pöördkehad
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.
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Õppekirjandus

Õpetaja valib, kas kas õppetöös kasutatakse
 H. Afanasjeva jt „Gümnaasiumi kitsa matemaatika õpik VIII. Stereomeetria” Avita 2011
või
 L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013*

* Kitsale kursusele mõeldud teooria ja näited on eristatud püstjoonega lehe veerisel, 
lahendamiseks on mõeldud A-osa ülesanded

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 1L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 1 „Avaldised ja arvuhulgad”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude 
hulk I ja reaalarvude hulk R, nende omadused.

 Reaalarvude piirkonnad arvteljel.
 Arvu absoluutväärtus.
 Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel).
 Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised.
 Arvu n-es juur.
 Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.
 Tehted astmete ja juurtega.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, 

irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi;
2. defineerib arvu absoluutväärtuse;
3. märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
4. teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
5. esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
6. sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
7. teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
8. lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).

Hindamine

Kontrolltöö I – arvuhulgad ja arvu absoluutväärtus
Kontrolltöö II – tehted juurtega
Kontrolltöö III – irratsionaalavaldised
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I 
osa” Avita 2017

103 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 2L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 2 „Võrrandid ja võrrandisüsteemid”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Võrdus, võrrand, samasus.
 Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused.
 Lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid.
 Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand.
 Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand.
 Kahe- ja kolmerealine determinant.
 Tekstülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja 

võrratusesüsteemi lahendi ning lahendihulga mõistet;
2. selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi;
3. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning 

nendeks taanduvaid võrrandeid;
4. lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5. lahendab võrrandisüsteeme;
6. lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil;
7. kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja 

võrrandisüsteeme lahendades.

Hindamine

Kontrolltöö I – võrrandid ja võrrandisüsteemid
Kontrolltöö II – determinant
Kontrolltöö III – murd- ja juurvõrrandid, parameetrit sisaldavad võrrandid
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I 
osa” Avita 2017
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 3L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 3 „Võrratused. Trigonomeetria I”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Võrratuse mõiste ja omadused.
 Lineaarvõrratused.
 Ruutvõrratused.
 Intervallmeetod.
 Lihtsamad murdvõrratused.
 Võrratusesüsteemid.
 Teravnurga siinus, koosinus ja tangens.
 Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet;
2. selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi;
3. lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme;
4. kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme;
5. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende 

väärtuste järgi nurga suuruse;
6. lahendab täisnurkse kolmnurga;
7. kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
8. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

Hindamine

Kontrolltöö I – võrratused
Kontrolltöö II – trigonomeetria
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus

L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I 
osa” Avita 2017
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, II 
osa” Avita 2017
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 4L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 4 „Trigonomeetria II"

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Nurga mõiste üldistamine.
 Nurga kraadi- ja radiaanmõõt.
 Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed 

väärtused.
 Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel.
 Taandamisvalemid.
 Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid.
 Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
 Trigonomeetrilised avaldised.
 Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala.
 Kolmnurga pindala valemid.
 Siinus- ja koosinusteoreem.
 Kolmnurga lahendamine.
 Rakendusülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
2. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala;
3. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja

tangensi vahelisi seoseid;
4. tuletab ja teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, 

koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja 
täispöördest suurema nurga valemeid;

5. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi 
nurga suuruse;

6. teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga 
siinuse, koosinuse ja tangensi valemeid;

7. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
8. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
9. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala;
10. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.

Hindamine Kontrolltöö I – taandamisvalemid
Kontrolltöö II – siinus- ja koosinusteoreem
Kontrolltöö III – trigonomeetrilised avaldised
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
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hindena.
 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011Lk
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, II 
osa” Avita 2017
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 5L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 5 „Vektor tasandil. Joone võrrand”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Kahe punkti vaheline kaugus.
 Vektori mõiste ja tähistamine.
 Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor.
 Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektorite liitmine ja lahutamine.

Vektori korrutamine arvuga.
 Lõigu keskpunkti koordinaadid.
 Kahe vektori vaheline nurk.
 Vektorite kollineaarsus.
 Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi, vektorite ristseis.
 Kolmnurkade lahendamine vektorite abil.
 Sirge võrrand. Sirge üldvõrrand.
 Kahe sirge vastastikused asendid tasandil.
 Nurk kahe sirge vahel.
 Ringjoone võrrand.

 Parabool y = ax2 + bx + c ja hüperbool .

 Joone võrrandi mõiste.
 Kahe joone lõikepunkt.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe 

vektori vaheline nurk;
2. liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
3. arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes;
4. kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid;
5. lahendab kolmnurka vektorite abil;
6. leiab lõigu keskpunkti koordinaadid;
7. tuletab ja koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, punkti 

ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga ning teisendab selle üldvõrrandiks; 
määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete 
lõikepunkti ja nurga sirgete vahel;

8. koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni
nende võrrandite järgi; leiab kahe joone lõikepunktid.

Hindamine Kontrolltöö I – tehted vektorite I
Kontrolltöö II – tehted vektoritega II
Kontrolltöö III – erinevad joone võrrandid
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö hindena.
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 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 10. klassile” Koolibri 2011
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, II 
osa” Avita 2017
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 6L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 6 „Funktsioonid I. Arvjadad”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 + bx + c ,  (kordavalt).

 Funktsiooni mõiste ja üldtähis.
 Funktsiooni esitusviisid.
 Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond.
 Paaris- ja paaritu funktsioon.
 Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond.
 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine.
 Funktsiooni ekstreemum.
 Astmefunktsioon.

 Funktsioonide y = x, y = x2, y = x3, y = x-1, , , y = x-2,  
graafikud ja omadused.

 Liitfunktsioon.
 Pöördfunktsioon.
 Funktsioonide y = f (x), y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil.
 Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid.
 Aritmeetiline jada, selle omadused.
 Aritmeetilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem.
 Geomeetriline jada, selle omadused.
 Geomeetrilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem.
 Arvjada piirväärtus.
 Piirväärtuse arvutamine.
 Hääbuv geomeetriline jada, selle summa.
 Arv e piirväärtusena.
 Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena, arv π.
 Rakendusülesanded.

Õpitulemused Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid 

mõisteid;
2. kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab 

neid arvutiprogrammidega;
3. selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning 

skitseerib või joonestab vastavad graafikud;
4. esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu;
5. leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonna algebraliselt; kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu;
6. uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a,

y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikutega;
7. selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada 

mõistet;
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8. tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa ja hääbuva 
geomeetrilise jada summa valemid ning rakendab neid ning aritmeetilise ja 
geomeetrilise jada üldliikme valemeid ülesandeid lahendades;

9. selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e 
tähendust;

10. lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise 
  jada põhjal.

Hindamine

Kontrolltöö I – jadad
Kontrolltöö II – piirväärtus
Kontrolltöö III – funktsioonid
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd peavad olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik. III 
osa” Avita 2018
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 7L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 7 „Funktsioonid II”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõtte-

käike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine.
 Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused.
 Arvu logaritm.
 Korrutise, jagatise ja astme logaritm.
 Logaritmimine ja potentseerimine.
 Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele.
 Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused.
 Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine.
 Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta.
 Eksponent- ja logaritmvõrratus.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;
2. lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;
3. kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi;
4. selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid

avaldisi; vahetab logaritmi alust;
5. kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;
6. joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi;
7. lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;
8. kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides.

Hindamine

Kontrolltöö I – eksponentfunktsioon
Kontrolltöö II – logaritmfunktsioon
Kontrolltöö III – eksponent- ja logaritmvõrratus
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest
 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 

vähemalt 50%-le.
 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 

hindena.
 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik. III 
osa” Avita 2018
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 8L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 8 „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Funktsiooni perioodilisus.
 Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused.
 Mõisted arcsin m, arccos m, arctan m.
 Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid.
 Funktsiooni piirväärtus ja pidevus.
 Argumendi muut ja funktsiooni muut.
 Hetkkiirus.
 Funktsiooni graafiku puutuja tõus.
 Funktsiooni tuletise mõiste.
 Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus.
 Funktsioonide summa ja vahe tuletis.
 Kahe funktsiooni korrutise tuletis.
 Astmefunktsiooni tuletis.
 Kahe funktsiooni jagatise tuletis.
 Liitfunktsiooni tuletis.
 Funktsiooni teine tuletis.
 Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised.
 Eksponent- ja logaritmfunktsiooni tuletis.
Tuletiste tabel.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni

mõistet;
2. joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi;
3. leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud 

piirkonnas, lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi;
4. selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja 

geomeetrilist tähendust;
5. tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad 

ning rakendab neid;
6. leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise.

Hindamine Kontrolltöö I – trigonomeetria
Kontrolltöö II – piirväärtus ja tuletis
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.

113 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, IV 
osa” Avita 2018
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 9L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 9 „Tuletise rakendused”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Puutuja tõus.
 Joone puutuja võrrand.
 Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni ekstreemum; ekstreemumi 

olemasolu tarvilik ja piisav tingimus.
 Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul.
 Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt.
 Funktsiooni uurimine tuletise abil.
 Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal.
 Funktsiooni tuletise kasutamise rakendusülesandeid.
 Ekstreemumülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi;
2. selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, 

funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja;
3. leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; funktsiooni 

graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti;
4. uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku;
5. leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;
6. lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga).

Hindamine

Kontrolltöö I – joone puutuja
Kontrolltöö II – funktsioonide uurimine
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, IV 
osa” Avita 2018
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 10L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 10 „Tõenäosus, statistika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid.
 Sündmus. Sündmuste liigid.
 Klassikaline tõenäosus.
 Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus.
 Geomeetriline tõenäosus.
 Sündmuste liigid: sõltuvad ja sõltumatud, välistavad ja mittevälistavad.
 Tõenäosuste liitmine ja korrutamine.
 Bernoulli valem.
 Diskreetne ja pidev juhuslik suurus, binoomjaotus, jaotuspolügoon ning 

arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, dispersioon, standardhälve).
 Rakendusülesanded.
 Üldkogum ja valim.
 Andmete kogumine ja süstematiseerimine.
 Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi.
 Korrelatsiooniväli.
 Lineaarne korrelatsioonikordaja.
 Normaaljaotus (näidete varal).
 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.
 Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise

õppeainega).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse 

mõistet, liike ja omadusi;
2. selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab 

nende arvu;
3. selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja 

mittevälistavate sündmuste summa tähendust;
4. arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi;
5. selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute 

(keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust, kirjeldab binoom- ja 
normaaljaotust; kasutab Bernoulli valemit tõenäosust arvutades;

6. selgitab valimi ja üldkogumi mõistet, andmete süstematiseerimise ja statistilise 
otsustuse usaldatavuse tähendust;

7. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi 
jaotuse või uuritava probleemi kohta;

8. leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9. kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

Hindamine Kontrolltöö I – tõenäosus ja statistika
Kontrolltöö II – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest
Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise 
õppeainega)
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 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd ja andmetöötluse projekt 
olema sooritatud vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 11. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik. 
Tõenäosus ja statistika” Avita 2018
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 11L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 11 „Integraal. Planimeetria kordamine”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused.
 Muutuja vahetus integreerimisel.
 Kõvertrapets, selle pindala piirväärtusena.
 Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem.
 Integraali kasutamine tasandilise kujundi pindala, hulktahuka pöördkeha ruumala ning 

töö arvutamisel.
 Kolmnurk, selle sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus.
 Kolmnurga sise-ja ümberringjoon.
 Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus.
 Kolmnurga kesklõik, selle omadus.
 Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas.
 Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa.
 Hulknurkade sarnasus.
 Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe.
 Hulknurga sise- ja ümberringjoon.
 Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused.
 Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused.
 Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem.
 Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk.
 Kolmnurga pindala.
 Rakenduslikud geomeetriaülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata 

integraale põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse järgi;
2. selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 

integraali leides;
3. arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast koosneva 

pinnatüki ja kahe kõveraga piiratud pinnatüki pindala ning lihtsama pöördkeha 
ruumala;

4. selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid 
kujundeid joonisel; uurib arvutiga geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab 
vastavaid kujundeid joonisel;

5. selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade 
omadusi ning kujundite ümbermõõdu ja ruumala arvutamist;

6. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid;
7. kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.

Hindamine Kontrolltöö I – määramata integraal
Kontrolltöö II – määratud integraal
Kontrolltöö III – planimeetria
Kontrolltöö IV – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest
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 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, V 
osa” Avita 2019

Soovituslik 
kirjandus

Lisamaterjalid internetist.
Õpetaja koostatud jaotusmaterjalid (ka töölehed).
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LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 12L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 12 „Geomeetria I”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel,
sirgete ja tasandite ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga 
projektsiooni pindala.

 Ristkoordinaadid ruumis.
 Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor.
 Vektori koordinaadid ruumis, vektori pikkus.
 Lineaartehted vektoritega.
 Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, vektori avaldamine kolme mis tahes 

mittekomplanaarse vektori kaudu.
 Kahe vektori skalaarkorrutis.
 Kahe vektori vaheline nurk.
 Sirge võrrandid ruumis, tasandi võrrand.
 Võrranditega antud sirgete ja tasandite vastastikuse asendi uurimine, sirge ja tasandi 

lõikepunkt, võrranditega antud sirgete vahelise nurga leidmine.
 Rakendusülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. kirjeldab punkti koordinaate ruumis;
2. selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja 

komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist;
3. tuletab sirge ja tasandi võrrandid ning kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid;
4. arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga;
5. koostab sirge ja tasandi võrrandeid;
6. määrab võrranditega antud kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse 

asendi ning arvutab nurga nende vahel;
7. kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades.

Hindamine

Kontrolltöö I – sirge ja tasand
Kontrolltöö II – vektor, sirge ja tasand ruumis
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö hindena.
 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, V 
osa” Avita 2019
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 13L

Aine nimetus Lai MATEMAATIKA 13 „Geomeetria II”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad.
 Pöördkehad; silinder, koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, 

vöö ja sektor.
 Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta.
 Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga.
 Rakendusülesanded.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;
2. tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;
3. kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid 

lõikeid tasandiga;
4. arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
5. kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

Hindamine

Kontrolltöö I – regulaarsed hulktahukad
Kontrolltöö II – pöördkehad
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, VI–I 
osa” Avita 2020
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

MATEMAATIKA 14L

Aine nimetus
Lai MATEMAATIKA 14 „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside 
uurimine”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult;
2. valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3. arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni;
4. väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5. kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet;
6. kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid.

Aine 
lühikirjeldus

 Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja 
rakendatavuse hindamine.

 Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete 
matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil.

 Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning 
majandusteaduses, tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise 
kasvamise mudelid bioloogias, nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning 
marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu arvutused tehnoloogias jne).

 Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele (tasku- ja personaalarvutid).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;
2. tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;
3. kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid;
4. lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;
5. märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;
6. koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning 

kasutab neid tegelikkuse uurimiseks;
7. kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel.

Hindamine

Kontrolltöö I – matemaatilised mudelid
Kontrolltöö II – reaalsete protsesside uurimine
Kontrolltöö III – hinne kujuneb töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhindest

 Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik kontrolltööd olema sooritatud 
vähemalt 50%-le.

 Töölehtede, tunnikontrollide ja rühmatööde koondhinnet arvestatakse kontrolltöö 
hindena.

 Tegemata tööd tuleb järele vastata kahe nädala jooksul.
 Ümber vastata saab ainult kontrolltööde hindeid.
 Kordustööle tuleb registreeruda hiljemalt kaks päeva enne töö toimumist.
 Puuduliku hindega kontrolltöö tuleb järele vastata üldjuhul kahe nädala jooksul pärast 

õpetaja poolt hinnete teatavaks tegemist.
 Kursuste hindeid saab parandada kursusetööga kahe nädala jooksul pärast kursuse 

lõppu või täiendava õppetöö ajal juunis.

Õppekirjandus
L. Lepmann, T. Lepmann, K. Velsker „Matemaatika 12. klassile” Koolibri 2013
K. Kaldmäe, A. Kontson, K. Matiisen, E. Pais „Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, VI-II 
osa” Avita 2020Lk 183-243 (4. peatükk)

Soovituslik 
kirjandus

L. Lepmann, T. Lepmann, H.-M. Varul „Ülesandeid Gümnaasiumi matemaatika 
riigieksamiks valmistumisel” Koolibri 2015
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Majandusmatemaatika”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

1 kursus: 21 70-minutilist tundi
Secunda II–III periood üks kord nädalas

Eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1. saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest 

põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest;
2. oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma 

majanduskäitumises.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:
 protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades (indeksid, 

maksustamine, hindade kujunemine, valuutaga seotud arvutused);
 majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (nõudlus, pakkumine, kulu, 

tulu, puhastulu, reklaamitulu, kauba tellimine);
 finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud).

Protsentarvutuse põhiülesanded. Indeksid. Tarbijahinnaindeks. Põhilised maksud, 
nende arvutamine (tulu-, sotsiaal-, käibe- ja aktsiisimaksu näitel). Palgakulud. Kauba 
hinna kujunemine. Valuuta kurss ja konverteerimine. Inflatsiooni arvutamine 
tarbijahinnaindeksi abil. Reaalpalk. Nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid. Turutasakaal. 
Kulu-, tulu- ja puhastulufunktsioonid. Reklaamitulu funktsioon. Liht- ja liitintress. Arved 
ja viivised. Hoiuste tulusus. Laenude kulukus eluaseme ja õppelaenu näitel.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
1. selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust;
2. kasutab protsentarvutust hinnaindeksite, sh tarbijahinnaindeksite arvutamiseks ja 

tõlgendamiseks;
3. selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibe-, aktsiisimaks jt) ning

arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi;
4. kasutab protsentarvutust palgakulude ja kauba hinna kujunemise selgitamisel ning 

leidmisel (lihtsamad juhud);
5. selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, 

inflatsioon, reaalpalk) ning oskab neid lihtsamatel juhtudel leida ja arvutada;
6. selgitab funktsioonide kasutamist nõudluse, pakkumise, turutasakaalu, kulu, tulu ja 

puhastulu ning reklaamitulu modelleerimiseks, oskab neid mudeleid (eelkõige 
lineaarseid mudeleid) lihtsamatel juhtudel koostada ja rakendada;

7. selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada hoiustamise ja 
laenamisega seotud olukordade ohjamiseks (arvete tasumine, viivised, hoiuste 
tulusus, laenude kulukus ja kustutamine õppelaenu ja eluasemelaenu näitel).

Hindamine Arvestatud/mittearvestatud.
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Matemaatika AB”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 30
Sihtgrupp: Tertia

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija
 tuletab meelde põhikoolis õpitud tarkvara
 oskab rakendada õpitud reegleid ja valemeid ülesannete lahendamisel

Kursuse 
lühikirjeldus

Aine on mõeldud laia matemaatika Tertia kursuste paremaks mõistmiseks. Läbitavad 
teemad:
 arvuhulgad ja avaldised
 võrrandid ja võrrandisüsteemid
 protsentülesanded
 tasandilised kujundid
 trigonomeetria põhitõed 9.klassi baasil
 kolmnurga lahendamine

Õpitulemused
Kursuse lõpul õppija
 tuleb toime ülesannete lahendamisega korratud teemade piires.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.
Õppijal on kordav materjal põhitõdede kohta ja iseseisvalt lahendatud ülesannete 
kogumik.

Õppekirjandus
Allar Veelmaa õppevideod põhikoolile
Allar Veelmaa tööraamat põhikooli lõpetajale
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Matemaatika praktikum 1”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi III õppeperioodil.
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 36

Eesmärgid Kursusega taotletakse, et õppija kinnistab õppeaasta jooksul Tertias õpitud teemasid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Aine on mõeldud laia matemaatika I–V kursuse materjali kinnistamiseks. Läbitavad 
teemad:
 arvuhulgad ja avaldised;
 võrrandid ja võrrandisüsteemid;
 võrratused ja nende süsteemid;
 trigonomeetrilised avaldised;
 kolmnurga lahendamine;
 vektor tasandil ja joone võrrandid;
 tasandilised kujundid;
 protsentarvutus.

Õpitulemused Kursuse lõpul õppija tuleb toime korratud teemade piires ülesannete lahendamisega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õppijal on kordav materjal laia matemaatika I–V kursuse materjali kohta ja iseseisvalt 
lahendatud ülesannetest kogumik.

Õppekirjandus
A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” I osa
http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-tooraamat-gumnaasiumi-
lopetajale-i-osa/

Soovituslik 
kirjandus

We Love Math 10. klassi materjalid http://welovemath.ee/materjalid/ (28.08.2020)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Matemaatika praktikum 2”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi III õppeperioodil.
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 36

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija kinnistab õppeaasta jooksul Secundas õpitud 
teemasid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Aine on mõeldud laia matemaatika VI–IX kursuse materjali kinnistamiseks. Läbitavad 
teemad:
 tõenäosus ja statistika;
 funktsiooni uurimine ilma tuletiseta;
 eksponent- ja logaritmfunktsioon;
 eksponent- ja logaritmvõrrandid ja -võrratused;
 aritmeetiline ja geomeetriline jada;
 trigonomeetrilised funktsioonid ja vastavad võrrandid;
 funktsiooni tuletis ja selle rakendused;

Õpitulemused Kursuse lõpul õppija tuleb toime korratud teemade piires ülesannete lahendamisega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õppijal on kordav materjal laia matemaatika VI–IX kursuse materjali kohta ja 
iseseisvalt lahendatud ülesannetest kogumik.

Õppekirjandus
A. Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa
http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-tooraamat-gumnaasiumi-
lopetajale-ii-osa/

Soovituslik 
kirjandus

We Love Math 11. klassi materjalid http://welovemath.ee/materjalid/ (28.08.2020)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Matemaatika kordamiskursus riigieksamiks valmistumisel 1” 
(Primale)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 72

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija:
 kordab teemasid, mis õpitud varem;
 lahendab iseseisvalt eksamiülesandeid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Avaldised. Avaldise lihtsustamine. Võrrandid (lineaar- ja ruutvõrrand, biruutvõrrand, 
juurvõrrand, absoluutväärtust sisaldav võrrand, murdvõrrand, parameetriline võrrand). 
Võrrandisüsteemid. Protsentarvutus. Võrratused ja võrratusesüsteemid. 
Trigonomeetria. Trigonomeetrilised funktsioonid ja võrrandid. Vektor tasandil ja ruumis.
Sirge võrrandid. Ringjoone ja parabooli võrrand. Jadad. Funktsioonid. 
Eksponentfunktsioon ja võrrand. Logaritmfunktsioon ja võrrand. Korratud teemade 
ulatuses eksamiülesannete lahendamine.

Õpitulemused Kursuse lõpul tuleb õppija toime korratud teemade piires ülesannete lahendamisega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õppijal on tekkinud eksamiks valmistumiseks nii tundides kui ka kodus iseseisvalt 
lahendatud ülesannetest kogumik.

Õppekirjandus

Jaotusmaterjal.
A. Veelmaa „Valmistu matemaatika riigieksamiks” ülesannete kogu lõpueksamiks 
valmistujale.
http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/valmistu-matemaatika-riigieksamiks-2020/

Soovituslik 
kirjandus

A. Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” I ja II osa.
We Love Math riigieksamiks kordamise materjalid http://welovemath.ee/materjalid/ 
(28.08.2020)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 3. Ainevaldkond „Matemaatika”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Matemaatika kordamiskursus riigieksamiks valmistumisel 2” 
(Primale)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi III õppeperioodil enne riigieksamit.
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 72

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija:
 kordab teemasid, mis õpitud varem;
 lahendab iseseisvalt eksamiülesandeid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Funktsiooni uurimine. Funktsiooni puutuja võrrand. 
Ekstreemumülesanded. Integraal ja kõvertrapetsi pindala leidmine. Tasandigeomeetria
(planimeetria). Ruumigeomeetria (stereomeetria). Tõenäosusteooria ja statistika. 
Riigieksamiülesannete lahendamine.

Õpitulemused Kursuse lõpul tuleb õppija toime korratud teemade piires ülesannete lahendamisega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õppijal on tekkinud eksamiks valmistumiseks nii tundides kui ka kodus iseseisvalt 
lahendatud ülesannetest kogumik.

Õppekirjandus

Jaotusmaterjal.
A. Veelmaa „Valmistu matemaatika riigieksamiks” ülesannete kogu lõpueksamiks 
valmistujale.
http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/valmistu-matemaatika-riigieksamiks-2020/

Soovituslik 
kirjandus

A. Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale”: I ja II osa.
We Love Math riigieksamiks kordamise materjalid http://welovemath.ee/materjalid/ 
(28.08.2020)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

BIOLOOGIA 1

Aine nimetus BIOLOOGIA 1

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Õpilane saab 1. kursusest teadmised elu tunnustest, teadusliku mõtteviisi printsiipidest, 
organismide molekulaarsest koostisest (vesi, biomolekulid, mikro- ja makroelemendid), 
tervislikust toitumisest, eri tüüpi organismide ja rakkude ehitusest, bakterite ja seente 
tähtsusest inimese elus.

Saavutab õpitulemused ja eesmärgid vastavalt riiklikule ainekavale.

Aine 
lühikirjeldus

I osa. Elu tunnused, elusa ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse 
tasemed ning nendega seotud bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. 
Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist 
organiseerituse taste iseloomustavad elu tunnused. Loodusteadusliku uuringu 
kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine. Loodusteadusliku 
meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaelu probleeme.

II osa. Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos 
organismide elutalitlusega. Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus 
rakkudes ja organismides. Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Organismides 
esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete – 
ehituslikud ning talitluslikud seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. Vee, 
mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.

III osa. Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel. 
Rakkude ehituse ja talitluse omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. 
Päristuumse raku ehituse seos bioloogiliste protsessidega loomaraku põhjal. Rakutuuma
ja selles sisalduvate kromosoomide tähtsus. Rakumembraani peamised ülesanded, 
ainete passiivne ja aktiivne transport. Ribosoomide, lüsosoomide, Golgi kompleksi ja 
mitokondrite osa bioloogilistes protsessides. Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti 
talitlus. Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, organellide omavaheline koostöö.

IV osa. Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede 
elutegevusega. Seeneraku ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete 
rakkudega. Seente roll looduses ja inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. 
Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine. Eeltuumse raku ehituse ja 
talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. Bakterite elutegevusega kaasnev mõju 
loodusele ja inimtegevusele. Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle vältimine. 
Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus.

Õpitulemused Kursuse lõpetamisel õpilane:

I osa
1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid 
tunnuseid; 2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning 
kirjeldab neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid; 3) põhjendab teadusliku meetodi 
vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu probleemide lahendamisel; 4) kavandab ja 
viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 5) analüüsib loodus-
teadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud hinnan-
guid; 6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel.

II osa
1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 2) seostab vee omadusi organismide 
talitlusega; 3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses 
ning talitluses; 4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 
5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 6) väärtustab vee, mineraalainete ja 
biomolekulide osa tervislikus toitumises.
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III osa
1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 2) seostab 
inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning eristab 
vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 3) selgitab rakutuuma ja 
kromosoomide osa raku elutegevuses; 4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti 
läbi rakumembraani; 5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoo-
mide, mitokondrite, lüsosoomide, Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) 
ehitust nende talitlusega; 6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja 
joonistel; 7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku 
koostisosade omavaheliste talitluslike seoste kohta.

IV osa
1) valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid; 2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja 
rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust
ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 4) võrdleb bakteri-
raku ehitust päristuumsete rakkudega; 5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke 
mikrofotodel ning joonistel; 6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste vald-
kondade kohta; 7) seostab inimesel levinumatesse seen- ja bakterhaigustesse nakatu-
mise viise nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 8) hindab 
seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse 
oluliste osadena.

Hindamine

 Kontrolltööd (3–4)
 Info otsimine ja klassile esitlemine (referaatne ettekanne).
 Plakati või posteri tegemine.

Klass otsustab koos õpetajaga, milline on eri tüüpi tööde osakaal kursuse lõpphindest. 
Esitluste ja plakatite teemad võivad varieeruda. Klass otsustab, kas hindelisi rühmatöid 
hindab õpetaja või õpilased.

Õppekirjandus Bioloogia õpik gümnaasiumile (2013), 1. kursus.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

BIOLOOGIA 2

Aine nimetus BIOLOOGIA 2

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Õpilane saab 2. kursusest teadmised organismi energiavajadusest ja arengust ning 
inimese talitluse regulatsioonist.

Saavutab õpitulemused ja eesmärgid vastavalt riiklikule ainekavale.

Aine 
lühikirjeldus

I osa. Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja 
heterotroofsetel organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP 
universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. Hingamine kui organismi varustamine
energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused. Aeroobne ja 
anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus. 
Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja 
pimedusstaadiumist ning neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, 
teistele organismidele ning biosfäärile.

II osa. Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja 
tulemus. Raku muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja 
meioosis ning nende tähtsus. Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende 
arengut mõjutavad tegurid. Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. 
Munaraku viljastumine naise organismis. Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime 
ja tulemuslikkuse võrdlus. Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. 
Inimese sünnieelses arengus toimuvad muutused, sünnitus. Lootejärgse arengu etapid 
selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega 
kaasnevad muutused ja surm.

III osa. Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja 
levikut mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. 
Refleksikaar ning erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle 
regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. 
Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi 
kahjustavad tegurid. Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. 
Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi 
kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja 
hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel. Inimese energiavajadus 
ning termoregulatsioon.

Õpitulemused Kursuse lõpetamisel õpilane:

I osa
1) analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organis-
midel; 2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 3) selgitab 
keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises; 4) 
toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse
ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust; 6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust 
ja tähtsust; 7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi 
seoste kohta biosfääriga; 8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele 
organismidele ning kogu biosfäärile.

II osa
1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 2) hi-
ndab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 3) selgitab fotode ja 
jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi; 4) võrdleb inimese 
spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi; 5) analüüsib 
erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 
pereplaneerimist; 6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest
probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 7) väärtustab tervislikke eluviise 
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seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 8) analüüsib inimese vananemisega 
kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab pärilikkuse ja 
keskkonnategurite mõju elueale.

III osa
1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 2) analüüsib eri tegurite mõju 
närviimpulsi tekkes ja levikus; 3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja 
haigusi nende väliste ilmingutega; 4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjus-
tavate ainete tarbimise suhtes; 5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuun-
süsteemi tähtsust; 6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neu-
raalse ja humoraalse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 
7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 8) kirjeldab 
inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid.

Hindamine

 Kontrolltööd (3-4)
 Info otsimine ja klassile esitlemine (referaatne ettekanne).
 Plakati või posteri tegemine.

Klass otsustab koos õpetajaga, milline on eri tüüpi tööde osakaal kursuse lõpphindest. 
Esitluste ja plakatite teemad võivad varieeruda. Klass otsustab, kas hindelisi rühmatöid 
hindab õpetaja või õpilased.

Õppekirjandus Bioloogia õpik gümnaasiumile (2013), 2. kursus.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

BIOLOOGIA 3

Aine nimetus BIOLOOGIA 3

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Õpilane saab 3. kursusest teadmised DNAst ja RNAst, valgusünteesist, geenide 
avaldumisest, viirustest, bakteritest, bio- ja geenitehnoloogiast, Mendeli seadustest ja 
pärilikkuse seotud protsessidest ning haigustest.

Saavutab õpitulemused ja eesmärgid vastavalt riiklikule ainekavale.

Aine 
lühikirjeldus

I osa. Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogiliste põhi-
protsesside (replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa päriliku info realiseeru-
mises. DNA ja RNA sünteesi võrdlus. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeni-
regulatsiooni häiretest tulenevad muutused inimese näitel. Geneetilise koodi omadused. 
Geneetilise koodi lahtimõtestamine valgusünteesis. Valgusünteesis osalevate molekulide
ülesanded ning protsessi üldine kulg.

II osa. DNA ja RNA viiruste ehituslik ja talitluslik mitmekesisus, näited ning tähtsus 
looduses. Viiruste levik ja paljunemine. HIVi organismisisene toime ning haigestumine 
AIDSi. Inimesel levinumad viirushaigused ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja 
paljunemine. Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehno-
loogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, seadusandlikud, majanduslikud ja eeti-
lised probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed.

III osa. Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi 
tunnuste kujunemisel. Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning 
inimtegevuses. Mittepäriliku muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus. Päriliku ja mitte-
päriliku muutlikkuse omavaheline seos inimese näitel. Mendeli hübridiseerimiskatsetes 
ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo määramine inimesel ning 
suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0- ja reesus-
süsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkuse ja keskkonna-
tegurite mõju inimese terviseseisundile.

Õpitulemused Kursuse lõpetamisel õpilane:

I osa. 1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 2) 
analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 3) võrdleb DNA ja RNA 
sünteesi kulgu ning tulemusi; 4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri 
etappidel ning väärtustab elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 5) koostab sellise 
eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside universaal-
sust; 6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;
7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 8) selgitab 
valgusünteesi üldist kulgu.

II osa. 1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 
2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega; 3) võrdleb 
viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 4) seostab AIDSi haigestumist HIVi organismi-
sisese toimega; 5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest 
toimet ja ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 6) toob 
näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 7) lahendab dilemma-
probleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, majanduslikke, 
eetilisi seisukohti ning õigusakte; 8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehno-
loogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.

III osa. 1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühma-
del; 2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 
3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 4) hindab pärilikkuse ja kesk-
konnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud
fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega; 6) selgitab inimesel levinumate 
suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadu-
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sest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest; 8) suhtub 
vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.

Hindamine

 Kontrolltööd (3–4)
 Info otsimine ja klassile esitlemine (referaatne ettekanne).
 Plakati või posteri tegemine.
 Arutelu bio- ja geenitehnoloogiaga seotud ohtude kohta.

Klass otsustab koos õpetajaga, milline on eri tüüpi tööde osakaal kursuse lõpphindest. 
Esitluste ja plakatite teemad võivad varieeruda. Klass otsustab, kas hindelisi rühmatöid 
hindab õpetaja või õpilased.

Õppekirjandus Bioloogia õpik gümnaasiumile (2013), 3. kursus.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

BIOLOOGIA 4

Aine nimetus BIOLOOGIA 4

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid
Õpilane saab 4. kursusest teadmised bioevolutsioonist, ökoloogiast ja keskkonnakaitsest.
Saavutab õpitulemused ja eesmärgid vastavalt riiklikule ainekavale.

Aine 
lühikirjeldus

I osa. Evolutsiooniidee, evolutsioonitõendid ja Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohad.
Eri seisukohad elu päritolu kohta Maal. Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete 
eluvormide kujunemine. Olelusvõitlus, selle vormid. Loodusliku valiku vormid ja tulemu-
sed. Kohastumuste eri vormide kujunemine. Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse 
muutlikkuse, geneetilise triivi ja isolatsiooni osa liigitekkes. Makroevolutsiooniliste prot-
sesside – evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhani-
smid ning avaldumisvormid. Bioevolutsioon ja süstemaatika. Inimlaste lahknemine 
inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine. Perekond inimene, selle eripära võrreldes 
inimahvidega. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta. Inimese evolut-
siooni mõjutavad tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Bioevolutsiooni pseudo-
teaduslikud käsitlused. Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed.

II osa. Abiootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoloogilise 
teguri toime graafiline iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökoloo-
giliste tegurite mõju organismide erinevates kooseluvormides. Ökosüsteemi struktuur 
ning selles esinevad vastastikused seosed. Toiduahela peamiste lülide – tootjate, tarbijate 
ja lagundajate omavahelised toitumissuhted. Iseregulatsiooni kujunemine ökosüsteemis 
ning seda mõjutavad tegurid. Ökoloogilise tasakaalu muutuste seos populatsioonide arvu
ja arvukusega. Ökoloogilise püramiidi reegli ülesannete lahendamine. Biosfääri läbiv 
energiavoog kui Maal eksisteeriva elu alus.

III osa. Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalu-
sed. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed. Loodus- ja keskkonnakaitse 
nüüdisaegsed suunad Eestis ning maailmas. Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad 
riiklikud kokkulepped ja riigisisesed meetmed. Säästva arengu strateegia rakendumine 
isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse seadusandlus ja 
korraldus Eestis. Teaduslike, majanduslike, eetilis-moraalsete seisukohtadega ning 
õigusaktidega arvestamine, lahendades keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme ning 
langetades otsuseid. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised 
suundumused ning meetmed.

Õpitulemused Kursuse lõpetamisel õpilane:

I osa
1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 2) toob näiteid loodusteaduslike uuringute 
kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu 
päritolu kohta Maal; 4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja 
tulemusi; 5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 6) analüüsib 
evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme ning 
avaldumisvorme; 7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese 
evolutsioonis; 8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse.

II osa
1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 2) analüüsib abiooti-
liste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid; 3) seostab 
ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega; 4) koostab ning analüüsib 
skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis; 5) selgitab 
iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 6) hindab 
antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub vastutus-
tundlikult ja säästvalt looduskeskkonda; 7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli üles-
andeid; 8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid.
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III osa
1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 
tegevusse looduskeskkonnas; 2) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust; 
3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle 
kaitses; 4) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning 
põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
5) selgitab Eesti „Looduskaitseseaduses” esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust 
ning toob näiteid; 6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 7) lahen-
dab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, arvestades 
teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 8) analüüsib kriitiliselt 
kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi suundumusi ja meetmeid 
ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid.

Hindamine

 Kontrolltööd (3–4)
 Info otsimine ja klassile esitlemine (referaatne ettekanne).
 Plakati või posteri tegemine.

Klass otsustab koos õpetajaga, milline on eri tüüpi tööde osakaal kursuse lõpphindest. 
Esitluste ja plakatite teemad võivad varieeruda. Klass otsustab, kas hindelisi rühmatöid 
hindab õpetaja või õpilased.

Õppekirjandus Bioloogia õpik gümnaasiumile (2013), 4. kursus.

136 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

FÜÜSIKA 1

Aine nimetus FÜÜSIKA 1 „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid (à 70 min)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 arendab tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
 teadvustab füüsikat kui looduse üldisemaid seoseid uurivat teadust;
 kujundab endas vastutustundlikku suhtumist loodusesse.

Aine 
lühikirjeldus

Füüsika kui loodusteadus. Füüsika kui nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, 
makro- ja megamaailm. Loodusteaduslik meetod. Vaatlus, eksperiment, mudeli loomine. 
Mudeli järelduste kontroll ning mudeli areng. Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja
mõõdetava suuruse väärtus. Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvahe-
line mõõtühikute süsteem (SI). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. Mõõteseadus. Mõõte-
määramatus ning selle hindamine. Mõõtetulemuste analüüs. Põhjuslikkus ja juhuslikkus 
füüsikas. Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus. Füüsikaga seotud ohud. Üldprintsiibid.

Punktmass kui keha mudel. Koordinaadid. Taustsüsteem, liikumise suhtelisus. Relatiivsus-
printsiip. Teepikkus ja nihe. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv sirgjoone-
line liikumine: kiirus, kiirendus, liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse sõltuvus 
ajast, va kiirendus kui vektoriaalsed suurused. Vaba langemine kui näide ühtlaselt 
kiireneva liikumise kohta. Vaba langemise kiirendus. Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast 
vertikaalsel liikumisel. Erisihiliste liikumiste sõltumatus.

Õpitulemused Kursuse lõpus õppija:
1. selgitab mõisteid loodus, maailm ja vaatleja; hindab füüsika kohta teiste loodus-

teaduste seas ning määratleb füüsika uurimisala;
2. määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning 

nimetab nende erinevusi;
3. selgitab loodusteadusliku meetodi olemust ja teab, et eksperimenditulemusi üldistades

jõutakse mudelini;
4. põhjendab mõõteseaduse vajalikkust üldaktseptitavate mõõtmistulemuste saamiseks;
5. mõistab mõõdetava suuruse ja mõõtmistulemuse suuruse väärtuse erinevust;
6. teab ja rakendab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhisuurusi ning nende 

mõõtühikuid;
7. teab, et korrektne mõõtetulemus sisaldab ka määramatust, ning kasutab mõõtmisega 

kaasnevat mõõtemääramatust hinnates standardhälvet;
8. toob näiteid põhjusliku seose kohta;
9. mõistab, et füüsika üldprintsiibid on kõige nende kehtivust kooskõla eksperimendiga.
10. mõistab, et füüsikalised suurused pikkus, ajavahemik ja ajahetk

põhinevad kehade ning nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel;
11. teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus, ning toob näiteid liikumise 

suhtelisuse kohta makromaailmas;
12. teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast;
13. teab, et väli liigub aine suhtes alati suurima võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega;
14. eristab skalaarseid ja vektoriaalseid suurusi ning toob nende kohta näiteid;
15. seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine 

esialgsele vastupidiseks);
16. eristab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline 

liikumine, ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine ja vabalangemine olulisi 
tunnuseid ning toob sellekohaseid näiteid;

17. selgitab füüsikaliste suuruste kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe tähendusi ning nende
suuruste mõõtmise või määramise viise;

18. lahendab probleemülesandeid; kasutab ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt 
muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt liikumisvõrrandeid;

19. analüüsib ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse ning teepikkuse 
graafikuid; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust pindala;
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20. rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise, sh vaba langemise kiiruse, nihke 
ja kiirenduse leidmiseks vastavaid seoseid.

Hindamine Positiivse hinde saamiseks on vaja sooritada positiivsele hindele 3 kontrolltööd.

Õppekirjandus

Indrek Peil, Kalev Tarkpea „Füüsika looduskäsitluse alused”
Indrek Peil „Mehaanika”
Erna Paju, Venda Paju „Ülesannete kogu gümnaasiumile”
Mitmesugused lisamaterjalid, jaotvarad iseseisvaks ja praktilisteks töödeks.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

FÜÜSIKA 2

Aine nimetus FÜÜSIKA 2 „Mehaanika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid (à 70 min)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 teadvustab füüsikat kui looduse üldisemaid seoseid uurivat teadust;
 arendab vastutustundlikku suhtumist loodusesse;
 oskab töötada rühmas.

Aine 
lühikirjeldus

Newtoni seadused. Jõud. Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Muutumatu 
kiirusega liikumine jõudude tasakaalustumisel. Keha impulss. Impulsi jäävuse seadus. 
Reaktiivliikumine. Gravitatsiooniseadus. Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus.
Elastsusjõud. Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Töö ja energia. 
Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia 
muundumine teisteks energia liikideks. Energia miinimumi printsiip. Energia jäävuse 
seadus looduses ja tehnikas.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
1. selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon esinemist 

ning rakendumist looduses;
2. täiendab etteantud joonist vektoritega, näidates kehale mõjuvaid jõude nii liikumisoleku

püsimisel (v =const, a=0) kui ka muutumisel (a = const ≠ 0);
3. oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu;
4. selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega;
5. sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja lahendab probleemülesandeid;
6. seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise 

kohta looduses ja rakenduste kohta tehnikas;
7. toob näiteid nähtuste kohta, kus impulsi muutumise kiirus on võrdne seda muutust 

põhjustava jõuga;
8. rakendab gravitatsiooniseadust;
9. tunneb gravitatsioonivälja mõistet;
10. teab, et üldrelatiivsusteooria kirjeldab gravitatsioonilist vastastikmõju aegruumi 

kõverdumise kaudu;
11. kasutab mõisteid raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk 

probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost P = m (g ± a);
12. selgitab mõisteid hõõrdejõud ja elastsusjõud ning rakendab loodus- ja 

tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi selgitades seoseid;
13. rakendab mõisteid töö, energia, kineetiline ja potentsiaalne energia, võimsus, kasulik 

energia, kasutegur, selgitades looduses ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi;

14. rakendab probleeme lahendades seoseid A=Fs cos a, , Ep = mgh ning E =

Ek + Ep;
15. selgitab energia miinimumi printsiibi kehtivust looduses ja tehiskeskkonnas.

Hindamine Positiivse hinde saamiseks on vaja sooritada positiivsele hindele 3 kontrolltööd.

Õppekirjandus

Indrek Peil, Kalev Tarkpea „Füüsika looduskäsitluse alused”
Indrek Peil „Mehaanika”
Erna Paju, Venda Paju „Ülesannete kogu gümnaasiumile”
Mitmesugused lisamaterjalid, jaotvarad iseseisvaks ja praktilisteks töödeks.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

FÜÜSIKA 3

Aine nimetus FÜÜSIKA 3 „Elektromagnetism”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid (à 70 min)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;
 oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning 

rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;
 mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;
 kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja 

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes;
 väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust;
 kujundab nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonna säästva hoiaku ning 

analüüsioskuse.

Aine 
lühikirjeldus

Kolmandal kursusel käsitletakse elektromagnetvälja näitel väljade kirjeldamise 
põhivõtteid ning olulisemaid elektrilisi ja optilisi nähtusi.

Kursus koosneb kahest osast:
1. elektriväli ja magnetväli;
2. elektromagnetlained.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
1. kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab 

tavaelus kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
2. teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja 

arengusuundi elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse 
vastutustundlikult;

3. selgitab ja kirjeldab sisuliselt kursuse põhimõisteid ja seadusi vastavalt õppesisule ja 
teab nende rakendusi;

4. lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud 
tulemuste tõepärasust;

5. kirjeldab ja seletab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi.

Hindamine
Õpitulemuste saavutatust hinnatakse 100% skaalal, mis kursusehinde panemisel 
teisendatakse viiepallisüsteemi. Kursuse hinde saamiseks peab olema sooritatud 5 
kontrolltööd. Hindamispõhimõtteid tutvustatakse kursuse alguses.

Õppekirjandus

K. Tarkpea. H. Voolaid „Füüsika õpik gümnaasiumile. Elektromagnetism” Maurus 2013 
http://õpik3.fi.tartu.ee/index.php/book/view/15
H. Voolaid, S. Ganina „Füüsika ülesannete kogumik” Atlex 2011
M. Kask. M. Reemann „Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile” Koolibri 2001
Kasutatavad veebikeskkonnad
1. Digitaalne õppekomplekt kursusele „Elektromagnetism” 
http://ucukawu.havike.eenet.ee/wordpress/
2. füüsika.ee. Videod ja simulatsioonid. Elekter & magnetismi katsed 
http://www.fyysika.ee/opik/
3. Videoklipid. Magnetnähtused (21 videot) https://www.ytube.com/playlist?
list=PL2Im4fnn05IWsz8YC5YBVt3E_IUNi3pcG
4. TÜ Teaduskooli minikursus „Maailm täis valgust ja helisid” 2012 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24946/index.html
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

FÜÜSIKA 4

Aine nimetus FÜÜSIKA 4 „Energia”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid (à 70 min)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;
 oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning 

rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;
 mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;
 kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja 

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes;
 väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust;
 kujundab nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonna säästva hoiaku ning 

analüüsioskuse.
 arendab koostööoskust ja iseseisvat mõtlemist ning vajalikku e-suhtlust.

Aine 
lühikirjeldus

Neljandal kursusel vaadeldakse ümbritsevat keskkonda energeetilisest aspektist. 
Käsitletakse alalis- ja vahelduvvoolu ning soojusnähtusi, ent ka mehaanilise energia, 
soojusenergia, elektrienergia, valgusenergia ja tuumaenergia omavahelisi muundumisi.

Kursus koosneb kahest osast:
 elektrotehnika;
 termodünaamika, energeetika.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
1. kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab 

tavaelus kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
2. teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja 

arengusuundi elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse 
vastutustundlikult;

3. selgitab ja kirjeldab sisuliselt kursuse põhimõisteid ja seadusi vastavalt õppesisule ja 
teab nende rakendusi;

4. lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud 
tulemuste tõepärasust;

5. kirjeldab ja seletab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi;
6. sooritab tähtaegselt ettenähtud kontrolltööd vastavalt ajakavale ja riiklikus ainekavas 

taotletud õpitulemustele

Hindamine

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 
õpilase teadmisi ja oskusi kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel,
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele.
Hindamispõhimõtteid tutvustatakse õpilastele kursuse alguses. Kursus lõpeb kursuse 
hindega, mille saamiseks peab olema sooritatud kohustuslikud kontrolltööd. Õpitulemusi 
hinnatakse viiepallisüsteemis.

Õppekirjandus

1. M. Reemann „Füüsika õpik gümnaasiumile. Energia” Maurus 2014 
http://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
2. H. Voolaid, S. Ganina „Füüsika ülesannete kogumik” AS Atlex 2011
3. M. Kask. M. Reemann „Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile” Koolibri 2001
4. M. Reemann. Füüsika põhimõisted ja valemid gümnaasiumile” Koolibri 2000
5. R.-K. Loide „Füüsika näidisülesandeid. Elekter ja magnetism 1. osa” Koolibri 2010
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

FÜÜSIKA 5

Aine nimetus FÜÜSIKA 5 „Mikromaailma ja megamaailma füüsika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi
kontakttunnid (à 70 min)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;
 oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning 

rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;
 mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga, väärtustab tehnikaga seotud 

elukutseid;
 kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja 

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes;
 väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust;
 kujundab nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonna säästva hoiaku ning 

analüüsioskuse.

Aine 
lühikirjeldus

Viiendal kursusel käsitletakse mikromaailma ja megamaailma füüsikalisi seaduspärasusi 
ning protsesse.

Kursus koosneb kolmest osast:
1. aine ehituse alused;
2. mikromaailma füüsika;
3. megamaailma füüsika.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
1. kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab 

tavaelus kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
2. teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja 

arengusuundi elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse 
vastutustundlikult;

3. selgitab ja kirjeldab sisuliselt kursuse põhimõisteid ja seadusi vastavalt õppesisule ja 
teab nende rakendusi;

4. lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud 
tulemuste tõepärasust;

5. kirjeldab ja seletab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi.

Hindamine
Õpitulemuste saavutatust hinnatakse 100% skaalal, mis kursusehinde panemisel 
teisendatakse viiepallisüsteemi. Kursuse hinde saamiseks peavad olema sooritatud 
kohustuslikud kontrolltööd. Hindamispõhimõtteid tutvustatakse kursuse alguses.

Õppekirjandus

1. J. Paaver „Mikro- ja megamaailma füüsika” 2014
http://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32
2. Kosmoloogia veebiõpik http://opik.obs.ee/
3. H. Oja „Põhjanael. Retk tähtede maailma” Valgus 2001d III – Bit 2004
4. M. Kask, M. Reemann „Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile” 2001
Kasutatavad veebikeskkonnad
1. Asronoomia.ee – värav eesti astronoomiasse http://www.astronoomia.ee/
2. NASA kodulehekülg https://www.nasa.gov/
3. ERR Novaator teadusuudised http://novaator.err.ee/l/universum
4. TÜ Teaduskooli minikursus „Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani” 
https://sisu.ut.ee/kiirgusest_tuumajaamani/tuumaenergeetika
5. TÜ Teaduskooli minikursus „Ilma vaatlemine ja ennustamine” 2012 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24920/index.html
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

GEOGRAAFIA 1

Aine nimetus GEOGRAAFIA 1 „Rahvastik ja majandus”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kontakttundide arv: 21 70-minutilist tundi

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 tunneb huvi geograafia vastu ning saab aru selle tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna

arengus;
 mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes;
 leiab teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt;
 rakendab geograafias omandatud teadmisi igapäevaelus;
 lahendab keskkonnas ja igapäevaelus esinevaid probleeme, kasutades teaduslikku 

meetodit;
 väärtustab geograafiateadmisi ning kasutab neid uutes situatsioonides loodusteadus-, 

tehnoloogia- ja sotsiaalprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes.

Aine 
lühikirjeldus

Geograafiateaduste areng (1. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias; 2. Arvuti-
kaardid; 3. Andmebaasid ja geoinfosüsteemid)

Rahvastik (4. Maailma rahvaarv ja selle muutumine; 5. Sündimust ja suremust mõjuta-
vad tegurid; 6. Ränne)

Rahvastiku paiknemine ja asustus (7. Rahvastiku paiknemine; 8. Linnastumise kulg 
maailmas; 9. Linnastumisega kaasnevad probleemid; 10. Linnakeskkond ja selle 
planeerimine)

Muutused ühiskonnas ja maailmamajanduses (11. Põllumajandus- ja tööstusühiskond;
12. Infoühiskond ja uus majandus; 13. Rahvusvahelised ettevõtted)

Ühiskonna areng (14. Globaliseerumine; 15. Rahvusvaheline kaubandus; 16. Transport;
17. Turism)

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 analüüsib teabeallikate põhjal rahvastiku paiknemist ning tihedust maailmas;
 toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade plaanimise ning sotsiaalsete ja 

keskkonnaprobleemide kohta;
 analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi;
 toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule;
 toob näiteid rahvastikupoliitika rakendamise ja selle vajalikkuse kohta
 väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning on salliv teiste rahvaste kommete, 

traditsioonide ja religiooni suhtes
 võrdleb linnu arenenud ja arengumaades;
 teab suuremaid linnu ja linnastuid;
 analüüsib teabeallika põhjal majandusstruktuuri, riigi turismimajandust.

Hindamine

1. Teabeallikate järgi ülevaate koostamine ühe valitud riigi demograafiast (sündimus, 
suremus, ränne jne) (30%)

2. Võrdlev tabel neljast rahvusvahelisest ettevõttest (20%)
3. Kokkuvõtlik kontrolltöö (50%)

Õpilane peab saama kokku 50%, et saada positiivne hinne.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Õppekirjandus Mare Ainsaar, Ülle Liiber jt „Geograafia gümnaasiumile. Rahvastik ja majandus” Tartu 2013
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

GEOGRAAFIA 2

Aine nimetus GEOGRAAFIA 2 „Maa kui süsteem”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi (70-minutilised)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õpilane:
 tunneb huvi geograafia vastu ning saab aru selle tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna

arengus;
 mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes;
 leiab teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt;
 rakendab geograafias omandatud teadmisi igapäevaelus.

Aine 
lühikirjeldus

Maa kui süsteem (1. Maa sfäärid kui süsteemid; 2. Maa teke ja areng)

Litosfäär (3. Maa siseehitus; 4. Litosfääri laamtetoonika; 5. Vulkanism; 6. Maavärinad)

Atmosfäär (7. Atmosfääri koostis ja ehitus; 8. Päikesekiirguse jaotumine ja kiirgus-
bilanss; 9. Kliimat kujundavad tegurid ja üldine õhuringlus; 10. Õhumassid, tsüklonid ja 
antitsüklonid; 11. Kliimamuutused)

Hüdrosfäär (12. Veeringe Maal; 13. Maailmameri; 14. Rannaprotsessid; 15. Liustikud)

Biosfäär (16. Bioomi mõiste; 17. Muld; 18. Maailma bioomid).

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta;
 analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju;
 kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut;
 teab kivimite liigitamist tekke järgi;
 iseloomustab Maa siseehitust;
 kirjeldab ja võrdleb teabeallika järgi vulkaane;
 nimetab maavärinate piirkondi
 toob näiteid maavärinate ning vulkanismiga kaasnevate nähtuste mõju kohta 

keskkonnale;
 selgitab kliima kujunemist eri tegurite mõjul;
 analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimetegevusele;
 teab vee jaotumist Maal;
 teab bioomide tsonaalset levikut;
 analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel.

Hindamine

1. Essee „Maavärin ja selle tagajärjed” või „Vulkaanipurse ja selle tagajärjed” – ühe või 
mitme näite põhjal (30%)

2. Koostada bioomide kohta võrdlev tabel (20%)
3. Arvestuslik kontrolltöö kogu materjali peale (50%)

Kui õpilasel on esitatud essee, tabel ja kontrolltöö vähemalt 50%, siis ta saab positiivse 
hinde.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Õppekirjandus Tiit Hang, Jaak Jaagus jt „Geograafia gümnaasiumile. Maa kui süsteem” Tartu 2015

Soovituslik 
kirjandus

A. Witze, J. Kanipe „Lõõmav saar”
John Dunmore „Unenäojaht”
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

GEOGRAAFIA 3

Aine nimetus GEOGRAAFIA 3 „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi
Kontakttundide arv: 21

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
● tunneb huvi geograafia vastu ning saab aru selle tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna

arengus;
● mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes;
● leiab teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt;
● rakendab geograafias omandatud teadmisi igapäevaelus.

Aine 
lühikirjeldus

Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid (1. maailma toiduprobleemid, 2. põllumajan-
dust mõjutavad looduslikud tegurid, 3. põllumajanduslikud tootmistüübid, 4. põllumajan-
duse mõju) keskkonnale, 5. maailma kalandus ja vesiviljelus)

Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid (6. maailma metsad ja 
metsade tüübid, 7. metsade hävimine ja selle põhjused)

Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid (8. maailma energiaprobleemid, 9. energia-
poliitika).

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides;
 iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja ekstensiivset 

põllumajandust eri talutüüpide näiteil;
 analüüsib teabeallikate põhjal põllumajandust eri loodusolude ning arengutasemega 

riikides;
 toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide 

kohta arenenud ja vähem arenenud riikides;
 selgitab põllumajanduse mõju;
 selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme;
 analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi;
 analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi;
 analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist.

Hindamine

1. Teabeallikate järgi ülevaate koostamine ühe valitud riigi kas põllumajandusest või 
vesiviljelusest või metsamajandusest ja -tööstusest või energiamajandusest.(30%)

2. Tabel maailma metsatüüpidest (20%)
3. Kokkuvõtlik kontrolltöö (50%)

Tööde summana peab õpilane saama kokku 50%, et saada positiivne hinne.

Hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust 
punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning 
hindega „1” 0–19%.

Õppekirjandus
Ülle Liiber, Ain Kull jt „Geograafia gümnaasiumile. Loodusvarade majandamine ja 
keskkonnaprobleemid” Tartu 2017
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

KEEMIA 1

Aine nimetus KEEMIA 1 „Keemia alused”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust;
2. eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi 

uurimismeetodeid;
3. arendab oma loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, süsteemset mõtlemist ja

loodusteaduslikku maailmapilti;
4. oskab töötada iseseisvalt ja leiab keemiainfot erinevatest teabeallikatest;
5. kasutab korrektset keemiasõnavara ning töötab keemialaboris ohutult ja 

keskkonnasäästlikult.

Aine 
lühikirjeldus

1. Sissejuhatus
○ keemia kui teaduse kujunemine;
○ füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias;
○ keemiaga seotud karjäärivalikud.

2. Aine ehitus
○ tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest;
○ perioodilisustabel, selle tõlgendamine;
○ keemilise sideme liigid;
○ ainete füüsikaliste omaduste sõltuvus aine ehitusest.

3. Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid
○ keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked;
○ ekso- ja endotermilised reaktsioonid;
○ keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid;
○ keemiline tasakaal ja selle nihkumine (Le Chatelier’ printsiibist tutvustavalt).

4. Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes
○ ainete lahustumisprotsess;
○ elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid;
○ hapete ja aluste protolüütiline teooria;
○ ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused;
○ keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses, pH.

5. Laboratoorsed tööd
○ Lahustumise soojusefektide uurimine.
○ Erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni heleduse või Vernier anduri abil).
○ Nõrkade ja tugevate hapete ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine.
○ Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine.
○ Erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine.
○ Lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel.

6. Iseseisev töö
○ Erinevate teemade kohta iseseisev töölehtede täitmine
○ Digiõppevaramu ülesannete lahendamine

Õpitulemused Kursuse lõpus õppija:
 omandab ettekujutuse keemia, kui teaduse kujunemisest ja erinevatest 

uurimismeetoditest;
 oskab kirjeldada aatomi ehitust, keemiliste sidemete teket, aine ehitust ja sellest 

sõltuvalt aine omadusi;
 selgitab keemiliste reaktsioonidega kaasnevaid protsesse, analüüsib keemilise 

reaktsiooni kiiruse muutuseid;
 mõistab pöörduvate reaktsioonide tasakaalu ja toob näiteid;
 kirjeldab lahuste teket, eristab elektrolüüte, mitteelektrolüütidest, selgitab hapete ja 
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aluste protolüütilist teooriat, koostab ioonidevahelisi reaktsioonivõrrandeid, oskab 
hinnata lahuste keskkonda.

Hindamine

Hinde saamiseks tuleb: sooritada kolm kontrolltööd.

Lühitööde ja suulise küsitluse puhul saab õpilane hinnangulise tagasiside oma teadmiste
ja oskuste kohta kas kirjalikult või suuliselt.

Kontrolltöö 1 – Sissejuhatus ja aine ehitus.
Kontrolltöö 2 – Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid?
Kontrolltöö 3 – Keemilised reaktsioonid lahustes.

Õppekirjandus Õpik „Keemia alused” Lembi Tamm, Maurus 2014

Soovituslik 
kirjandus

https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4039
Hergi Karik „Üldine keemia”
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

KEEMIA 2

Aine nimetus KEEMIA 2 „Anorgaanilised ained”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. omandab teadmised ja oskused riiklikus õppekavas toodu ulatuses;
2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, süsteemset mõtlemist ja 

kujundab loodusteaduslikku maailmapilti;
3. oskab töötada iseseisvalt ja leiab keemiainfot erinevatest teabeallikatest;
4. kasutab korrektset keemiasõnavara ning oskab töötada keemialaboris ohutult ja 

keskkonnasäästlikult;
5. arvutusülesannete lahendamisel pöörab tähelepanu probleemide mõistmisele, 

analüüsile ja järelduste tegemisele;
6. saab ülevaade keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest.

Aine 
lühikirjeldus

1. Metallid
○ ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest;
○ metallide keemilise aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida;
○ metallid ja nende ühendid igapäevaelus ja looduses;
○ metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, 

korrosioon, keemilised vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid nõudmata);
○ saagise ja lisandite arvestamine moolarvutustes reaktsioonivõrrandi järgi.

2. Mittemetallid
○ ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest (olenevalt 

elemendi asukohast perioodilisustabelis);
○ mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus;
○ mõne mittemetalli ja tema ühendite käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses 

kulgevate protsesside näitel) tutvustavalt.

3. Laboratoorsed tööd
○ Metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine.
○ Metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine 

ja võrdlemine.
○ Metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonide abil.

4. Iseseisev töö
○ Referaadi koostamine ühe metalli tootmisest ja tema sulamite valmistamisest/ 

kasutamisest.
○ Esitluse koostamine mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite saamise, 

omaduste kasutamise kohta.
○ Erinevate teemade kohta iseseisev töölehtede täitmine.

Õpitulemused Metallid
Kursuse lõpus õppija:
 seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga 

perioodilisustabelis ja pingereas, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (metalli 
reageerimine mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega);

 kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;
 teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;
 selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni 

metallide oksüdeerumisel;
 põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, 

analüüsib korrosioonitõrje võimalusi;
 analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt 

elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);
 lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid.
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Mittemetallid
Kursuse lõpus õppija:
 seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava 

elemendi asukohaga perioodilisustabelis;
 koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide 

võrrandeid;
 kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise 

võimalusi praktikas.

Hindamine

Hinde saamiseks tuleb sooritada kaks kontrolltööd ja teha esitlus ning see klassis ette 
kanda.

Kontrolltöö 1 – Metallid
Kontrolltöö 2 – Arvutusülesanded
Esitlus – Mittemetallidest

Lühitööde ja suulise küsitluse puhul saab õpilane hinnangulise tagasiside oma teadmiste
ja oskuste kohta kas kirjalikult või suuliselt.

Õppekirjandus
Lembi Tamm „Anorgaanilised ained”. Õpik. Maurus 2014
https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4068
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

KEEMIA 3

Aine nimetus KEEMIA 3 „Orgaaniline keemia”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust;
2. eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi 

uurimismeetodeid;
3. arendab oma loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, süsteemset mõtlemist ja

loodusteaduslikku maailmapilti;
4. oskab töötada iseseisvalt ja leiab keemiainfot erinevatest teabeallikatest;
5. kasutab korrektset keemiasõnavara ning töötab keemialaboris ohutult ja 

keskkonnasäästlikult;
6. saab ülevaade keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest.

Aine 
lühikirjeldus

1. Süsivesinikud ja nende derivaadid
○ süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid;
○ alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted, isomeeria;
○ asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) 

füüsikaliste omaduste sõltuvus struktuurist;
○ küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste omaduste 

võrdlus;
○ liitumispolümerisatsioon;
○ süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ja tööstuses (tutvustavalt).

2. Orgaanilised ained meie ümber
○ aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused;
○ asendatud karboksüülhapped (aminohapped, hüdroksühapped) ja karboksüülhapete

funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid);
○ polükondensatsioon;
○ orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud.

3. Laboratoorsed tööd
○ Süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine 

molekulimudelite ja/või arvutiprogrammiga.
○ Hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega
○ Alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine.
○ Karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega.
○ Estrite saamine ja hüdrolüüs.
○ Sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste uurimine.
○ Valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste 

ja kuumutamise suhtes
○ Seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva 

happelisusega vees ning soolade lisandite korral.

4. Iseseisev töö
○ Erinevate teemade kohta iseseisev töölehtede täitmine.
○ Tutvustava lühireferaadi koostamine mõne aineklassi esindaja kohta.

Õpitulemused Süsivesinikud ja nende derivaadid
Kursuse lõpus õppija:
 kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise;
 kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab 

süstemaatiliste nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli 
struktuuri või nimetuse põhjal aineklassi;

 hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine füüsikalisi 
omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri);

 võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, 
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koostab lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid  alkaanide, alkeenide ja areenide 
halogeenimise ning alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise 
reaktsioonide kohta (ilma reaktsiooni mehhanismideta);

 kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ja 
kasutamisega kaasnevaid ohtusid;

 kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku.

Orgaanilised ained meie ümber
Kursuse lõpus õppija:
 määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi;
 kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ja looduses;
 selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;
 võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi, koostab 

vastavaid reaktsioonivõrrandeid;
 selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest 

põhjustatud sotsiaalseid probleeme;
 võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid;
 kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku;
 selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust.

Hindamine

Hinde saamiseks tuleb: tuleb sooritada lühitööd ja 2 kontrolltööd.

Kontrolltöö 1 – Süsivesinikud ja nende derivaadid
Kontrolltöö 2 – Orgaanilised ained meie ümber

Õppekirjandus
Martin Saar „Orgaanilised ained. Õpik gümnaasiumile” Maurus 2020.
Martin Saar „Orgaanilised ained. Töövihik gümnaasiumile” Maurus 2015.

Soovituslik 
kirjandus

http://www.orgaanilinekeemia.ee/
https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4068
https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4104
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Aeg ja ruum”
Ehk kuidas tutvuda (ja ka tutvustada) ühte piirkonda läbi geograafia, kultuuri- ja ajaloo 
(luua terviklik pilt erinevatest kihtidest)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainenädalal
Kontakttundide arv: 21

Eesmärgid

Kursuse läbimisega taotletakse, et õppija
 laiendab silmaringi,
 oskab luua seoseid,
 tutvub vajalike materjalidega ja leiab informatsiooni,
 kasutab erinevaid fakte,
 oskab süstematiseerida oma üldteadmisi (valitud teemade näitel).

Kursuse 
lühikirjeldus 
(teemad)

 Püramiidid Egiptuses (geograafia, ajalugu, kultuur/usund, tänapäev)
 Terrakota sõdalased Hiinas (geograafia, ajalugu, usund, tänaäpev)
 Austria (geograafia, ajalugu, kultuur – Hitleri isikuga seotud lugu)
 Cappadocia (geograafia, ajalugu seosed, usundid, tänapäeva turism)

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 nimetab fakte püramiididest, terrakota sõdalastest, Austriast ja Cappadociast,
 loob seoseid ajaloo, geograafia, kultuuri ja tänapäeva vahel,
 on iseseisvalt (paarilisega) valminstanud ettekande ja esitanud selle.

Hindamine
Aine lõppeb mitteeristava hindega arvestatud/mittearvestatud.
Õpilane peab teinud olema 70 protsenti tunnitöödest ja ettekanne valitud piirkonnast.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Füüsika õpikoda” (TÜ Teaduskool)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

8 korda (üks kord kuus ehk 4 60-minutilist tundi ühel korral) või 21 tundi ühe 
valikainete nädala jooksul.
Kursus taotletakse kooli kord kolme aasta jooksul.

Eesmärgid

See programm on sulle, kui sa
 õpid gümnaasiumis
 tunned huvi füüsika vastu
 soovid lahendada olümpiaadiülesannete sarnaseid huvitavaid probleeme
 tahad koolis õpitud valemeid katsetega seostada
 tahad arendada eksperimentaalse töö läbiviimise oskust

Kursuse 
lühikirjeldus

Eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinev auditoorne õppetöö. Õpikojad 
toimuvad tugikoolis keskmiselt üks kord kuus õppeaasta jooksul. Programm koosneb 
kaheksast teemast (á 4 tundi ehk 4 x 60 minutit). Iga teema alguses teeb õppejõud 
lühikese sissejuhatuse teemasse. Selgitatakse ja arutatakse, kuidas ohutult ja õigesti 
kasutada mõõteriistu ja katsevahendeid. Õpilased saavad töölehed ja vajalikud 
vahendid ning töötavad vastavalt juhistele. Olulisemad tulemused arutatakse läbi 
üheskoos. Katsevahendid ja töölehed on õpikoja poolt, aga kirjutusvahend, harilik 
pliiats, kalkulaator ja joonlaud tuleb õpilastel ise kaasa võtta!

1. Mõõtmine: mõõtmisvead, mõõtmisvigade teke, andurid
2. Mehhaanika 1: liikumine, hõõrdejõud, gravitatsioon
3. Mehhaanika 2: impulss, energia
4. Termodünaamika, pindpinevus, faasisiirded
5. Alalisvool, elektrostaatika
6. Magnetväli, vahelduvvool
7. Geomeetriline- ja laineoptika
8. Kvantnähtused, elementaarosakesed, spekroskoopia

Teemade valik võib vähesel määral muutuda.

Õpitulemused

Kursuse edukalt läbinud õpilane on omandanud:
 eksperimentide planeerimise ja koostamise oskused;
 erinevate mõõtmisvahendite kasutamisoskused;
 mitmesuguste füüsikaliste suuruste mõõtmisoskused;
 oskuse töödelda katsetulemusi ja neist järeldusi teha.

Hindamine
Kursus on arvestuslik.
Arvestuse ja tõendi saamiseks tuleb osaleda vähemalt kuues õpikojas.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Keemia 4: Orgaaniline keemia edasijõudnutele”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid

Eesmärgid
Kursus on mõeldud orgaanilise keemia põhikursuse läbinutele, kellel on huvi 
orgaanilise keemia vastu või neile kes soovivad õppida edasi erialadel, millel on vajalik
keemiaoskus (arstid, bioloogid, geograafid, toiduainete tehnoloogid...).

Kursuse 
lühikirjeldus

1. Teooria
○ Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) 

keemilised omadused ja kasutusalad;
○ küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste omaduste 

võrdlus;
○ liitumispolümeeride moodustamine ja kasutamine tööstuses;
○ aldehüüdide oksüdeerumine ja redutseerumine
○ karboksüülhapete ja asendatud karboksüülhapete (aminohapped, 

hüdroksühapped) ning karboksüülhapete funktsionaalderivaatide (estrid, amiidid) 
üldised omadused;

○ polükondensatsiooni reaktsioonide koostamine ja monomeeride leidmine;
○ orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud

2. Laboratoorsed tööd
○ Tahkete ainete märgumise uurimine ja võrdlemine (hüdrofiilus ja hüdrofoobsus)
○ Alkoholide ja suhkrute lahustuvuse uurimine erinevates lahustites
○ Alkoholide, aldehüüdide ja fenoolide redoksomaduste uurimine ning võrdlemine
○ Estrite saamine ja hüdrolüüs
○ Valkude omaduste uurimine
○ Sahhariidide omadused
○ Orgaaniliste ainete tõestusreaktsioonid

3. Referaatide (esseede) koostamine, esitamine ja arutelu klassis
○ Fenoolidega seotud keskkonnaprobleemid Eestis ja Läänemeres
○ Naftaga seotud probleemid.
○ Looduslike ja sünteetiliste materjalidega ümberkäimine.

4. Arvutusülesanded orgaaniliste ainetega:
○ Lahuse kontsentratsiooni kohta
○ Saagise ja kaoga ülesanded
○ Lisanditega ülesanded
○ Liiaga ülesanded

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine 

füüsikalisi omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri);
 oskab koostada orgaaniliste ainete (alkaanide, alkeenide, areenide, alkoholide, 

karbonüülühendite karboksüülühendite) tüüpiliste keemiliste omaduste kohta 
reaktsioonivõrrandeid;

 kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku.
 oskab leida ette antud polümeeridest (nii kondensatsiooni-, kui liitumispolümeerist) 

elementaarlülisid ja koostada nendest monomeere
 selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;
 selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) 

ehitusest tulenevaid omadusi
 oskab lahendada arvutusülesandeid (lisanditega, liiaga, saagise ja kaoga ning 

lahuse kontsentratsiooni kasutades

Hindamine Kursus on arvestatud/mittearvestatud.
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Arvestuse saamiseks on vaja:
 esitada üks ettekanne.
 osaleda ettekannete aruteludes.
 esitada täidetud laborite protokollid.
 sooritada testid vähemalt 50%-le

Õppekirjandus A. Tuulmets „Orgaaniline keemia I ja II”

Soovituslik 
kirjandus

E-koolikott Digiõppevaramu (keemia/orgaaniline keemia)

155 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Rakendusbioloogia” (bioloogia 5. kursus)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
 arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist;
 tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
 saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
 suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
 kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
 rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
 langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning 
prognoosib otsuste tagajärgi;

 on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides.

Kursuse 
lühikirjeldus

I osa. Rakendusbioloogia. Käsitletakse rakendusbioloogia osatähtsust 
põllumajanduses, toiduainete- ja ravimitööstuses ning energeetikas ja majanduses; 
antakse ülevaade eri organismirühmade rakendusbioloogilistest võimalustest ning 
rakendusbioloogia üldistest meetoditest.

II osa. Geenitehnoloogia. Tutvutakse selle valdkonna uurimismeetoditega, taimede ja 
loomade geenitehnoloogiliste võimaluste ja perspektiividega ning sellega kaasnevate 
riskidega, geenitehnoloogia rakendamisega meditsiinis ning Eesti Geenivaramu 
teadusprojektiga. 

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 toob näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja 

ravimitööstuses ning energeetikas;
 analüüsib ja hindab eri organismirühmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning toob 

nende kohta näiteid;
 selgitab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning toob nende kohta 

näiteid;
 seostab rakendusbioloogiat säästva arenguga;
 toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab 

kasutatavaid meetodeid;
 analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja 

negatiivseid külgi;
 selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud 

eetilis-moraalseid probleeme;
 analüüsib probleeme, mis seostuvad geneetiliselt modifitseeritud organismide 

kasutamisega inimtoiduks;
 suhtub vastutustundlikult geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatesse 

riskidesse;
 on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis.

Hindamine

Arvestuslik

Arvestuse saamiseks on vaja osaleda aktiivselt tunnis ja teha ära nii tunni- kui ka 
kodutööd.

Õppekirjandus Digiõppevaramu, teemakohased materjalid ja videod internetist.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Teadusring õpilaselt õpilasele”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursuse maht:
21 tundi ühe õppeaasta jooksul, sellest 10 kontakttundi (teadusringi läbiviimine 
õpilaste poolt) ja 11 tundi iseseisvat tööd (ettevalmistustööd koostöös õpetajaga ning 
eneseanalüüs).

Aine avamiseks on vaja vähemalt 3 õpilast (ühe teadusringi rühma juhendamise 
kohta). Maksimaalne arv sõltub teadusringis käia soovivate huviliste arvust. Näiteks 
kui teadusringis soovib hakata käima kokku 20 algklasside õpilast ning 30 põhikooli 
klasside õpilast, siis oleks vaja 5 x 3 = 15 juhendajat gümnaasiumi õpilaste hulgast (3 
juhendajat 10 õpilase kohta).

Sihtrühm ja eeldusaine:
Aine on suunatud Secunda ja Prima lennu õpilastele, kes on eelnevalt omandanud 
laboritöö tegemise kogemuse kas kursuse „Tänapäeva bioteadused” või/ja 
Teaduskooli õpikoja raames (vm sarnane õpituba/kursus).

Eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda õpilastele õpetamiskogemus, mille läbi nad saavad 
kinnistada ja süvendada oma teadusalaseid oskusi ja kogemusi, samuti arendada 
eneseväljendus- ja suhtlemisoskust.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse raames juhendavad gümnaasiumi õpilased läbi õppeaasta 10 teadusringi 
tundi, kus osalevad põhikooli õpilased (1.–4. kl ja 5–9. kl) Rapla põhikoolidest. 
Teadusringides tehakse lihtsamaid katseid, mis põhinevad eeldusaine(te)s omandatud
oskustel ja teadmistel. Teadusringi juhendavad õpilased kavandavad ja valmistavad 
tunni ette koostöös õpetajaga. Teadusringi juhendab õpilane, kuid ringi ajal on kohal 
ka õpetaja/õpetajad, kes vajadusel toetavad. Pärast igat teadusringi tundi analüüsivad 
seda juhendanud õpilased end ja tunnis toimunut kirjalikult, vastates ette antud 
küsimustele.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 on kinnistanud ja süvendanud oma oskusi ja kogemusi bioteaduste alal;
 on arendanud eneseväljendusoskust ning oskab enda teadmisi ja oskusi 

arusaadavalt ja selgelt edasi anda;
 on arendanud eneseanalüüsi ja refleksiooni oskust;
 on arendanud oskust jääda rahulikuks pingeolukordades;
 on arendanud suhtlemisoskust.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud
 teadusringi läbiviimine (10 tundi)
 aktiivne osalemine tundide ettevalmistamisel
 kirjalik eneseanalüüs

Õppekirjandus
Gümnaasiumi bioloogiaõpikud
Laboratoorsed tööd koolibioloogias
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Sissejuhatus bioteadustesse”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid
Osalejate arv: maksimaalselt 20

Eesmärgid

Kursuse eesmärk on kinnistada bioloogiaalaseid teadmisi, mis õpilane on saanud 
põhikoolist, ning luua alus gümnaasiumi bioloogia paremale ja sügavamale 
mõistmisele. Keskendutakse bioloogia teadusharude mitmekesisusele ning 
eluslooduse uurimisele molekulaar- ja rakutasandil. Samuti on kursuse eesmärk, et 
õpilane õpiks kasutama lihtsamaid laborivahendeid ja -võtteid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Õppeaine koosneb kolmest põhiosast:

 Teoreetiline sissejuhatus: miks uurida loodust ja millest koosneb elusloodus. Siin 
käsitleme teaduslikku uurimismeetodit, biomolekule ja nende põhilisi uurimisviise 
ning rakke ja nende mitmekesisust.

 Õpilaste esitlused. Õpilased moodustavad paarid ning iga paar valib endale 
nimekirjast ühe teadusharu, mille kohta tuleb teha nii esitlus kui ka ülesanne 
kaasõpilastele lahendamiseks.

 Laborikatsed, milles uurime biomolekule, rakke, mikroorganisme ja taimi. Õpilased 
saavad töölehe, kus on kirjeldatud tööks vajalikud tarvikud ning töö käik. Töö käigus
tuleb vastata töölehel antud küsimustele.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 saab aru, mis on bioteadused ja milleks neid vaja on;
 omab ettekujutust, kuidas teadusuuringud toimuvad;
 on omandanud praktilise oskuse viia läbi lihtsamaid laboritöid;
 on häälestatud ja motiveeritud bioloogia õppimiseks.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

 Iseseisev töö (ettekanne ja ülesanne kaasõpilastele)
 Laborikatsete töölehed
 Osalemine tunnitöös

Õppekirjandus Erinevad allikad, sh õpikud, teaduspõhised allikad internetist.
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LISA 4. Ainevaldkond „Loodusained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „VESI kui inimõigus, loodusressurss ja elukeskkond”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 õppetundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Eesmärk on tutvustada veega seotut erinevast vaatenurgast – vesi kui loodusressurss
ja elukeskkond, vesi kui inimõigus ja/või kaup. Veega seotud elukutsed ja ettevõtlus.
Eesmärk on täidetud, kui vähemalt üks kursusel osalenu otsustab veega seotud 
elukutse kasuks.

Kursuse 
lühikirjeldus

Loengud: Sissejuhatus: vesi on levinuim aine. Kuidas veeökosüsteem toimib ja 
kuidas inimese sekkumine on seda muutnud. Kuidas on Eestis ja maailmas 
veekogude kasutus ajas muutunud. Veevarud: veepuudus versus veeküllus ja 
veesõja.; Kliimamuutuse mõju veevarudele. Traditsiooniline veeseire ja andmete 
analüüs. Satelliitide, GIS ja IT kasutamine veemajanduses. Sissejuhatus 
veepuhastamise tehnoloogiasse. Veega seotud elukutsed ja ettevõtlus; Veeturg ja 
vee-ettevõtted börsil. Vesi kui inimõigus.

Praktilised tööd: vee andmete statistiline analüüs; jõe vooluhulga mõõtmine ja 
arvutamine; jõe valgala arvutamine GIS tarkvara abil; börsi vee-ettevõtete dividendide 
analüüs; töövarjuks hüdroloogile või hüdrotehnika insenerile jmt

Ekskursioon: veega seotud ettevõttesse
Vaata ka kursuse lühitutvustust videoklipist: https://youtu.be/JvzyM06hBvE

Õpitulemused

Kursuse lõpuks on õpilasel teadmised:
 veeökosüsteemi toimimisest ja mida inimese sekkumine kaasa toob;
 veevarudest ja -kasutusest Eestis ja maailmas;
 traditsioonilisest veeseirest ja andmete analüüsist; kaugseirest ja infotehnoloogia 

kasutamisest veemajanduses;
 veepuhastamise tehnoloogiast;
 veega seotud elukutsetest ja ettevõtlusest.

Hindamine
Arvestatud, kui valikvastustega lõputesti küsimustest vähemalt 50% on õigesti 
vastatud.
Iga teema lõpus on kolme küsimusega enesekontrolli test

Õppekirjandus

 läbiviija konsolideeritud loengu materjalid ja interaktiivsed õppematerjalid
 veekeskkonda ja veeressurssi käsitlevad filmid/videod
 populaarteadusliku ajakirja „Eesti Loodus” artiklid
 rohelise elustiili portaalide artiklid (näiteks Bioneer)

Soovituslik 
kirjandus

Valitud peatükid Eesti jõgesid, järvi ja Läänemerd käsitlevatest kogumikest (Näiteks 
Peipsi, Eesti jõed jne)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Programmeerimine 1”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas) dets.-veebr.
 kontakttundide arv: 16 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 5 tundi iseseisvat tööd

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Kursusega luuakse eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja 
põhimeetodite mõistmiseks, protseduurseks programmeerimiseks sobiva keele 
kasutamiseks ning tüüpiliste keeletarindite mõistmiseks. Kursus aitab kaasa 
algoritmimisoskuse ning lihtsamate tüüpalgoritmide kasutamisoskuse kujunemisele 
ning toetab baasi kujunemist, mis on vajalik teiste programmeerimisega seotud ainete 
läbimisel.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Lihtsamad algoritmid: summeerimine, loendamine, suurim ja vähim väärtus.
 Programmeerimiskeele komponendid. Muutujad. Lihtandmetüübid. Struktuursed 

andmetüübid. Aritmeetika- ja loogikaavaldised. Omistamine. Sisend. Väljund. 
Juhtstruktuurid: jada, valik ja kordus ning vastavad keeletarindid. Failid.

 Programmi koostamise tüüpilised sammud, testimine ja silumine.

Kursus on eeldusaineks kursustele Raspberry Pi ja Programmeerimine 2, 3. Kursuse 
läbimine võimaldab osaleda olümpiaadidel ja ainevõistlustel.

Õpitulemused

Kursuse läbinud õpilane
 tunneb protseduurse programmeerimise olemust;
 tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid ja mõisteid;
 tunneb ja oskab kasutada protseduurse programmeerimiskeele 

põhikonstruktsioone;
 analüüsib lihtsamaid probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme, 

kasutades sealjuures tüüpalgoritme ja/või neid laiendades;
 oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, programmikoodi 

siluda ja testida.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks tuleb ära teha kontrolltööd, arvestuslikud tööd, iseseisvad tööd.

Õppekirjandus

http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/
Allen B. Downey „Think Python. How to Think Like a Computer Scientist”
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html
Ahto Truu „Programmeerimise alused” http://uuslepo.it.da.ut.ee/~at/prog/

Soovituslik 
kirjandus

Python-programmi minimeeritud stiilijuhis. Uus!
Vooplokkskeemid
Sissejuhatus Pythonisse 
Python'i sisend ja väljund 
Aritmeetika-, loogika- ja stringavaldised 
Muutujad ja omistamine 
Valikulaused 
Vead ja erindid 
Tsüklid 
Stringid, listid ja ennikud
Funktsioonid 
Tekstifailide kasutamine 
Sõnastik
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http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_s2nastik.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_failid_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_funktsioon_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_jadad_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_tsyklid_2010.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_vead_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_valikud_2017.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_muutujad_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_avaldised_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_sisend_valjund_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_sissejuhatus_2011.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/Materjalid/vooplokkskeemid.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_styleguide_2017.pdf
http://uuslepo.it.da.ut.ee/~at/prog/
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html
http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/


RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Programmeerimine 2”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Eeldusaine “Programmeerimine 1”

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas),
 kontakttundide arv: 15 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 6 tundi iseseisvat tööd

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Luua eeldused programmeerimise olemuse, baasmõistete ja põhimeetodite 
mõistmiseks. Luua eeldused protseduurseks programmeerimiseks sobiva keele
kasutamiseks ning tüüpiliste keeletarindite mõistmiseks. Aidata kaasa algoritmi-
misoskuse ning lihtsamate tüüpalgorimide kasutamisoskuse kujunemisele.

Kursuse 
lühikirjeldus

Eeldusaine kursusele Programmeerimine 3, osalemine olümpiaadidel ja 
ainevõistlustel, iseseisva projekti loomine.

 Tüüpalgoritmid: otsimine, sorteerimine.
 Arvusüsteemid ja andmete esitamine arvuti mälus.
 Programmeerimiskeele komponendid: alamprogrammid / funktsioonid, 

listidest koosnevad listid, sõnastikud.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 tunneb protseduurse programmeerimise olemust;
 tunneb protseduurse programmeerimisega seonduvaid põhimõtteid ja 

mõisteid;
 tunneb ja oskab kasutada protseduurse programmeerimiskeele 

põhikonstruktsioone;
 analüüsib keskmiseid probleeme ning koostab nende lahendamiseks 

algoritme, kasutades sealjuures tüüpalgoritme ja/või neid laiendades;
 oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, 

programmikoodi siluda ja testida.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks tuleb teha kontrolltööd, arvestuslikud tööd, iseseisvad tööd.

Õppekirjandus

http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/
Allen B. Downey „Think Python. How to Think Like a Computer Scientist”
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html
Ahto Truu „Programmeerimise alused” http://uuslepo.it.da.ut.ee/~at/prog/

Soovituslik 
kirjandus

Tsüklid
Stringid, listid ja ennikud
Funktsioonid
Tekstifailide kasutamine 
Sõnastik
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http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_s2nastik.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_failid_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_funktsioon_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_jadad_2009.pdf
http://www.cs.tlu.ee/~inga/progbaas/Materjalid/Python_tsyklid_2010.pdf
http://uuslepo.it.da.ut.ee/~at/prog/
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html
http://www.cs.tlu.ee/~inga/prog_RK/


RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Programmeerimine 3”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Eeldusained on „Programmeerimine 1” ja „Programmeerimine 2”

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas)
 kontakttundide arv: 11 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 10 tundi iseseisvat tööd

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on täiendada õpilase programmeerimise oskusi, kasutades 
selleks objektorienteeritud programmeerimise (OOP) viisi. See tähendab, et 
programmi vaadatakse kui klasside kogumit, kus igal klassil on oma kindel ülesanne.

Kursuse 
lühikirjeldus

Alustame õpetust päris algusest, kus teemade läbimisel tuleb lahendada konspektile 
tuginedes erinevaid ülesandeid. Kursuse lõpuks orienteerub õppija Java 
programmeerimisega seotud põhimõistetes ja oskab luua lihtsamaid programme.

Õpitulemused

Kursuse läbinud õppija:
 orienteerub Java programmeerimisega seotud põhimõistetega ja oskab luua 

lihtsamaid programme;
 analüüsib keskmisi probleeme ning koostab nende lahendamiseks algoritme, 

kasutades sealjuures tüüpalgoritme ja/või neid laiendades;
 oskab programmikoodi töötlemiseks kasutada sobivat keskkonda, programmikoodi 

siluda ja testida.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks tuleb ära teha kontrolltööd, arvestuslikud tööd, iseseisvad tööd.

Õppekirjandus https://www.metshein.com/course/java-programmeerimine/

Soovituslik 
kirjandus

https://www.codecademy.com/learn/learn-java
https://www.udemy.com/java-tutorial/
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https://www.udemy.com/java-tutorial/
https://www.codecademy.com/learn/learn-java
https://www.metshein.com/course/java-programmeerimine/


RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „3D modelleerimine ja 3D printimine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 15
 iseseisvate töötundide arv: 6

Osalejate arv:12–15

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija:
 oskab kasutada 3D modelleermiseks programme Skech Up või Solid Edge,
 modelleerib mõne 3D mudeli ja prindib selle välja 3D printeriga.

Kursuse 
lühikirjeldus

 programmi tutvustus – kas Skech Up või Solid Edge;
 lihtsamate mudelite valmistamine – arhitektooniline vorm või ambigramm;
 mööblieseme mudeli valmistamine;
 looma või linnu mudeli valmistamine;
 ühe oma valmis mudeli printimine 3D printeriga.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 oskab kasutada programmi Solid Edge või Skech Up, oskab õppimiseks kasutada 

Youtube’i õppefilme või tutorialsit;
 modelleerib heal kunstilisel tasemel etteantud tööjuhise järgi 3 töönäidist, võib 

kasutada töö tegemiseks ka Youtub´iest võetud tööjuhiseid;
 oskab oma töö väljaprintimisel kasutada 3D printerit.

Väljundid

Projekti käigus valmivad järgmised 3D mudelid arvutis
 arhitektoon,
 mööblieseme mudel,
 looma või linnu mudel,
 üks väljaprinditud töö.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 teha valitud programmiga arvutis kolm 3D mudelit etteantud tööjuhiste järgi. Võib 

kasutada Youtube’ist või tutorialsist võetud õpetusi;
 printida välja mudel omal valikul;
nõuded mudelile: mudel peab olema kolmest küljest vaadeldav; püsima laual, omama 
kunstilist väärtust, olema jõukohane gümnaasiumi õpilasele.
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Arvuti üldkursus. Arvuti kasutamine koolitöödes”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
 kontakttundide arv: 15 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 6 tundi iseseisvat tööd

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Õpilane teab arvuti ja interneti võimalusi koolitööde koostamisel, sh andmeid kogudes 
(infot otsides), töödeldes ja analüüsides ning tulemusi esitades.

Kursusega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning 
tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad info kogumist, töötlemist, analüüsi ja esitlemist.

Õpilane oskab kasutada arvutit keskmise kontoritöötaja (ECDL tekstitöötlus, 
tabelarvutus, esitlus) tasemel.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tekstitöötlus. Laadide kasutamine. Reasamm, lõiguvahe. Jooniste, tabelite lisamine ja 
vormistamine. Sisukorra loomine. Info otsimine. Teadusinfo otsimise Internetis. 
Päringu koostamine kasutades operaatoreid AND ja OR. Tabelarvutus. Suhteline ja 
absoluutne aadress, Valemi koostamine. Diagrammide koostamine. Erinevad 
diagrammid. Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Liigendtabelite ja diagrammide 
loomine. Funktsioonide kasutamine.

Failihaldus: Töövõtted, kasutus, süstematiseerimine, talletamine, ühiskasutus. (Office 
online tööriistad, Google Drive) Isikuandmete kaitse seadus: Andmekaitse seadus, 
sisutootmine ja avaldamine internetis, litsentsid, ühiskasutus. Vaba tarkvara, avatud 
lähtekood ja vabavara.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
 leiab infot erinevatest interneti andmebaasidest, hindab allika usaldusväärsust ja 

sobivust;
 viitab tekstis allikatele korrektselt;
 sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis;
 koostab andmetabeli põhjal erinevat tüüpi diagramme;
 oskab kasutada tabeltöötlusprogramme andmete analüüsiks;
 vormistab korrektselt koolitööd;
 oskab koostada ja hallata IKTga seotud isiklikku töö- ja õpikeskkonda;
 oskab erinevaid IKT vahendeid kasutada grupi- ja meeskonnatöös; teadvustab ja 

analüüsib oma käitumist, suhtlust ja digitaalse sisu jagamist, võttes arvesse nii 
andmeturvet kui isikuandmete kaitse seadust.

Hindamine

Kursuse käigus koostatud praktilised tööd kogutakse portfooliosse.
Kursuse tulemus „arvestatud” pannakse välja portfoolio alusel.
Portfoolio esitamise puhul hinnatakse õpilase:
 nõuetele vastavat tehnilist teostust,
 tähtaegadest kinnipidamist,
 ettenähtud õpitulemuste saavutamist ja sellega seonduvaid pädevusi,
 tegevuse mõtestamist,
 õpilase arengut.

Õppekirjandus Veebipõhised õppematerjalid kursusena
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Digiteenused”
Baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, osaline e-õppe kursus
Kontakttundide arv: 7 kontakttundi, ülejäänud tunnid iseseisvat tööd

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on, et osaleja mõistab digiteenuste tüüpe, komponente ja 
toimimist, analüüsib kasutajate käitumist, ennustab ja väldib riske süsteemi 
kasutamisel.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:
 E-riik, e-identiteet ja riiklikud digiteenused Eestis.
 Õpilasi enim mõjutavad avalikud e-teenused Eestis, kohalikus omavalitsuses ja 

koolis.
 Iduettevõtted Eestis ja maailmas. IKT alused (infosüsteemi arhitektuur), olulised 

koosvõime ja toimimise printsiibid (X-tee, once-only printsiip, koostalitlusvõime, 
turvalisus, avaandmed jne).

 Teenuste juhtimise tsükkel: strateegia, disain, juurutamine, käitamine, parendamine.
 Digiteenuseid puudutavad seadused ja regulatsioonid (GDPR, isikuandmete kaitse 

seadus, teenuslepped).
 Digiteenuste arendamine: arendusprojekti algatamine, planeerimine, teostamine, 

juurutamine.
 Digiteenuste riskide liigid, nende hindamine ja vältimine.
 Küberturvalisus digiteenuste kontekstis. Intsidentide haldus, infoturve (andmete 

käideldavus, terviklus ja salastatus; ISKE; andmete omanik ja tema ülesanded).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
 oskab nimetada digiteenuseid erinevate eluvaldkondade kodanikele (sh õpilastele);
 oskab kirjeldada valitud digiteenuse toimimist, osi ja funktsioone;
 oskab võrrelda kahte erinevat riigi/kohaliku infosüsteemi kasutamisjuhendit ja 

dokumentatsiooni, toob välja sarnasused ja erinevused;
 oskab analüüsida enda käitumist noortele suunatud digiteenuse kasutajana;
 oskab märgata, hinnata ja vältida turvariske digiteenuste kasutamisel ja 

arendamisel;
 oskab võrrelda kahe erineva idufirma (start-up'i) elutsüklit: uurib välja, kuidas nad 

alustasid, arenesid, milline on nende maine, kellele nad oma teenused suunavad 
jne;

 oskab põhjendada tehtud tehnoloogilisi valikuid ja samme loodud projektis nii 
süsteemi, tehnoloogia, seadmete jms turvalisuse kui ka praktilisuse vaatenurgast 
(ettevõtja, arendaja, projektijuht, kasutaja/klient).

Väljundid Kursuse käigus tuleb õpilastel lahendada erinevaid praktilisi ülesandeid.

Hindamine
Hindamine arvestatud/mittearvestatud. Õpitulemused on saavutatud juhul, kui õpilane 
on sooritanud kõik praktilised tööd ning ülesanded.

Õppekirjandus Veebipõhised õppematerjalid.
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Joonestamine programmiga Solid Edge”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

42 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (kaks 70-minutiline tundi nädalas).
kontakttundide arv: 35
iseseisvate tööde arv: 7

Osalejate arv 12–20 õpilast

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 arendab geomeetriliste vormide tundmaõppimise kaudu põhilisi mõtlemisprotsesse 

– analüüs, süntees, abstraktsioon ja üldistus;
 omandab tehnilisele joonestamisele omased teadmised ja oskused;
 oskab kasutada modelleerimiseks ja tehnilise dokumentatsiooni saamiseks Solid 

Edge’i programmi.

Kursuse 
lühikirjeldus

1. kursus
Sissejuhatus joonestamisse. Kujutav geomeetria. Kujutised ja jooniste vormistamine. 
Lõiked. Jooniste mõõtmestamine. Koostud. Seos teiste õppeainetega. Loovtööd.
Kursus on jagatud mahuliselt järgmiselt: 50% teadmisi ja 50% praktilist tööd CAD 
programmiga Solid Edge.

2. kursus
Eelmisel kursusel õpitu kordamine – projektsioonjoonestamine, vaated ja lõiked, 
kujutav geomeetria. Keermed ja lõiked. Joonise seos märkimisega. Sujuvühendid. 
Masinaehitusjoonestamise erivõtted. Modelleerimine ja disain.

Kursuse käigus valmivad iga õpioskuse kohta 3D mudelid ja 2D joonised. Kursuse 
lõpuks enda väljamõeldud disainiülesanne.

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
 oskab modelleerida ja projekteerida CAD-programmiga Solid Edge. Võimalus edasi 

minna õppima tehnika, disaini, arhitektuuri ja modelleerimise erialadele.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 teha valmis kõik õpiülesanded;
 sooritada vähemalt 70% Moodel’is olevatest testidest;
 esitada oma disainiülesanne.

Õppekirjandus
Jaak-Evald Särak, Peeter Sokolov „Joonestamine Solid Edge’iga” Tallinn 2012. 
Joonestamise kursus Moodle’is 70 ainetundi – Peeter Kukk, Jaak-Evald Särak, Peeter
Sokolov, Aime Peever

Soovituslik 
kirjandus

Youtube’i ja muud õpetused töötamiseks programmiga Solid Edge
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LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” (osaliselt e-õppes)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Valikaine nädalal osalise e-õppe kursusena
Kontakttundide arv: 7 kontakttundi, ülejäänud tunnid on iseseisev töö

Osalejaid 12–20

Eesmärgid
Kursuse „Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” eesmärk on tutvustada peamiseid 
mõisteid ja disainiprotsessi tarkvaraarenduse osana.

Kursuse 
lühikirjeldus

Teemad, mida kursusel käsitletakse:
 Disaini mõiste ja disainiprotsess
 Sihtgrupi vajaduste kaardistamine
 Persoonad ja stsenaariumid
 Kontseptuaalne mudel
 Kasutajaliidese prototüüp (LoFi)
 Interaktiivne prototüüp
 Kasutatavus ja selle hindamine
 Prototüübi esitlemine

Kursuse käigus tuleb õpilastel lahendada erinevaid praktilisi ülesandeid. Lõpus valmib 
rühmatööna ühe teenuse või toote prototüüp.

Õpitulemused

Kursuse läbinu:
 teab ja tunneb mõisteid, mis on seotud disainiprotsessiga digiteenuste arendamisel;
 oskab kirjeldada digiteenuste disainiprotsessi ja selle erinevaid etappe;
 on võimeline valima lähtuvalt projekti olemusest valida sobivad töövõtted ja -

vahendid disainiprotsessi läbivimiseks;
 nimetada levinud kitsaskohti ja riske, mis on seotud disainiprotsessiga ning kuidas 

minimeerida või vältida;
 oskab koostada stsenaariumeid, erinevaid kontseptuaalseid mudeleid ja prototüüpe;
 põhjendab tehnoloogilisi valikuid oma projektis nii arendusmeeskonna liikmena kui 

kliendile.

Hindamine
Hindamine arvestatud/mittearvestatud. Õpitulemused on saavutatud juhul, kui õpilane 
on sooritanud kõik praktilised tööd ning ülesanded.

Õppekirjandus Veebipõhised õppematerjalid kursusena, õpik
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LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Aine nimetus VALIKAINE „Küberkaitse”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate töö tundide arv: 5

Osalejate arv: arvutiklassi kohtade arv

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 oleks Eestile lojaalne isik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral 

Eestit ja liitlasi kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;
 järgiks demokraatlikke väärtusi ning oleks vastutustundlik;
 mõistab küberkaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega ja 

tulevikutrendidega;
 teab Eesti e-riigi ning küberkaitse korraldust, e-riigi lahenduste ülesehituse 

põhimõtteid ning valdkondlikke õigusakte;
 teab küberkaitse, kõrgtehnoloogiliste konfliktide ning küberkuritegevuse ajalugu;
 omandab esmased oskused koduse IT-võrgu ja laiatarbeseadmete turvalisuse 

tagamiseks ning kaitsmiseks enam levinud küberturbeintsidentide eest;
 tunneb digitaalse ohutuse aluseid (sh. isiku- ja tervisekaitse) ja kasutab neid 

teadlikult omaenda ja teiste turvalisuse tõstmiseks;
 hindab ja analüüsib vastuvõetavat infot kriitiliselt;
 oskab küberintsidenti kirjeldada ja dokumenteerida ning koostada asjakohase 

teatise pädevale ametiasutusele;
 oskab omandatud teadmisi ja oskusi rakendada praktikas ja tulevase eriala valikul.

Aine 
lühikirjeldus

Ainekavas sisalduva õppetegevuse kaudu omandatakse küberkaitse valdkonna 
üldised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Õppeaine eesmärk on
panna alus turvalise küberkeskkonna põhimõtete mõistmisele, kujundada õpilaste 
turvateadlikkust ja valmisolekut vajadusel toetada kogukondliku küberturvalisuse 
teadlikkuse tõstmist.

Baaskursus „Infoühiskond ja isiklik turvalisus” ei eelda erialateadmisi küberkaitsest, 
kuid eeldab, et informaatika ja ühiskonnaõpetuse baasalused, õppijate 
digipädevusmudeli III aste on põhikoolis omandatud ning et õpilastel on olemas 
valdkonna keerukuse mõistmiseks vajalikud pädevused digitaalses ohutuses ja 
küberhügieenis.

Kursuse käigus koostatakse essee/arutelu, juhtumite analüüs, praktilised ülesanded, 
ühe tüüplepingu analüüs; viiakse läbi turvaauditi digikäitumise ja seadmete 
kasutamise osas; kaardistatakse õppijate digipädevused; hinnatakse õppijate enda 
digipädevusi mudeli põhjal.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija
 oskab anda ülevaate digiühiskonna toimimisest;
 teab infoturbe ajalugu, tähtsamaid küberrünnakuid ning esimeste viiruste kirjutamise

asjaolusid;
 teab, selgitab ja rakendab küberkaitse ja küberkuritegevuse valdkonna 

põhimõisteid;
 oskab kriitiliselt hinnata ja analüüsida teavet;
 eristab erinevaid küberpettuste tüüpjuhtumeid nende tagajärgede ja potensiaalse 

kahju järgi;
 arvestab digitegevustes teiste inimeste privaatsusega ja isikuandmete kaitsmisega;
 analüüsib ja esitab seisukohti ning toob näiteid tehnoloogiliste uuenduste mõju 

kohta inimeste elu- ja töökeskkonnale nii minevikus, tänapäeval kui ka tulevikus.

Hindamine Hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist: arvestatud/mittearvestatud.

Õpitulemusi hinnatakse e-portfoolio alusel.
E-portfoolio on personaalne veebipõhine keskkond, kuhu õpilane kogub kokkuvõtteid 

168 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

tunnis käsitletud teemade kohta. Õpiülesanded sooritatakse ja e-portfooliot peetakse 
kas üksi või rühmatööna; e-portfoolio on üldiselt avalik, aga peab võimaldama ka 
piiratud ligipääsuga sisu.

Õppekirjandus

Anto Veldre „Infoühiskonnast hermeetiliselt”, lühiõppefilmid e-Eestist, Küberjulgeoleku 
strateegia
Andmekaitse ja infoturbe leksikon http://akit.cyber.ee/; arvutikasutaja sõnaraamat 
www.keeleveeb.ee
Allikad on ajakriitilised, tuleks kasutada aktuaalseid juhtumeid nii Eestis kui maailmas, 
Linnar Priimägi „Tõejärgse ajastu tõed”
RIA blogi, veebikonstaablite ja politsei slaidid, blogi Propastop www.propastop.org
EL Andmekaitsedirektiiv (NIS Directive), A. Baum magistritöö, ervinal.eesti.ee, 
'Andmejälgija'
Karistusseadustik. MKM veebileht. Hädaolukorra seadus. Pariseltkavoi.ee veebileht

Soovituslik 
kirjandus

„Püramiidi tipus”; „Kübersõdalased” (õppefilmid); „War Games”, „Hackers”, „Die Hard 4” 
(iseseisvaks vaatamiseks); Kevin Mitnick raamat „The Art of Deception: Controlling the
Human Element of Security” (õpetajale lugemiseks); RIA küberintsidentide 
aastaaruanded
Andmekaitse Inspektsiooni soovitused, Targalt Internetis veebileht, kampaania 
„Assapauk”
IoT, Küberrünnak (DDoS),eemaldamine (sh piraatlus), suurandmed (sh digitaalne 
jalajälg), globaalne kontroll, tsensuur ja tehnoloogiline sõltuvus/abitus, EL digitaalne 
turg (kaupmees ja klient). Tark maja
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LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Tark masin. Sissejuhatus tehniliste erialade õppesse”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 21
 iseseisvate tööde arv: 1

Osalejate arv: 16

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 mõistab kaasaegse mootorsõiduki ja selle koostude ehitust ja üldistatud tööpõhimõtet;
 saab ülevaate kaasaegsetest tehnilistest arendustest (robottehnilised lahendused ja

tehisintellekti rakendused mootorsõidukite näite alusel);
 saab esimese kogemuse reaalainetes käsitlevate seaduste rakendustest;
 näeb õppestendidel hetkel mootorsõidukitel kasutatavate tehniliste 

juhtimissüteemide tööd.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Robottehnilised juhtimissüsteemid. Ülevaade kaasaegsetel mootorsõidukitel 
kasutatavatest automatiseeritud juhtimissüsteemidest (4 tundi).

 Tehisintellekti rakendused. Näitlikustatud ülevaade tehisintelekti rakendustest. 
Mootorsõiduki ühe juhtimisülesande (vabalt valitud) algoritmi koostamine, praktiline 
ülesanne (4 tundi).

 Hüdraulika ja pneumaatika alused. Oluliste seaduste (näit. Pascal seadus) 
kasutamise selgitus, tingmärgid ja skeemide lugemine. Õppestendil ühe praktilise 
ülesande lahendamine (4 tundi).

 Elektrotehnika alused Oluliste seaduste (näit. Ohmi seadus) kasutamise selgitus, 
tingmärgid ja skeemide lugemine. Elektriliste suuruste mõõtmine. Õppestendil ühe 
praktilise ülesande lahendamine (4 tundi).

 Mootorsõidukite ja selle komponentide üldehituse ja tööpõhimõte tutvustamine (2 
tundi + 1 tund iseseisvat tööd, õpetaja poolt antud teema raamistikus).

 Mootorsõiduki diagnostika ja kaugjuhtimis süsteemi rakendused. Ühe praktilise 
ülesande lahendamine (2 tundi).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija
 oskab koostada algoritmi tehisintellektil baseeruvale lihtsale juhtimis skeemile
 teab robotehniliste juhtimissüsteemide üldistatud tööpõhimõtteid
 oskab kasutada Ohmi ja Kirchhoffi ning Pascali seadusi elektriliste ning hüdraulilsite

(pneumaatiliste) suuruste mõõtmisel
 koostab tehnilise eskiisi põhjal peumaatilise, hüdraulilise ja elektrilise tööskeemi
 teab mootorsõiduki ja selle peamiste sõlme üldistatud ehitust ning tööpõhimõtet
 kasutab mootorsõiduki diagnostika ja kaugjuhtimisseadmeid juhendamisel.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

 Loengust osavõtt ja kaasatöötamine
 Valmisolek praktiliste ülesannete lahendamiseks
 Praktiliste ülesannete sooritamine

Õppekirjandus
Reaalainete (matemaatika, füüsika) materjalid, õpikud.
Autonduse käsiraamat. Autoerialade kirjastus.
Õpetaja poolt saadetud ja allalaetavad materjalid

Soovituslik 
kirjandus

FBs ja Youtube’is näiteks isejuhtivate mootorsõidukite kohta käiva materjaliga 
tutvumine
Tehisintellekti alased rakendused
Robotehnoloogilised rakendused
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LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Tarkvara analüüs ja testimine” (osaliselt e-kursus)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Valikainenädalal osalise e-õppe kursusena
Kontakttundide arv: 7 kontakttundi, ülejäänud tunnid on iseseisev töö juhendite põhjal

Õpilaste arv 12–20

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on tutvustada tarkvara analüüsi ja testimise protsesse, 
ametikohta ja tööülesandeid.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:
1. Tarkvara kvaliteet
2. Kes on analüütik?
3. Tarkvara arendusnõuded
4. Kes on tarkvara testija?
5. Tarkvara testimise alused
6. Testimise läbiviimine
7. Testimistulemuste esitlemine

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
 kasutab tarkvara analüüsi ja testimise käigus korrektset oskussõnavara;
 analüüsib olemasolevate/konkureerivate tarkvaralahenduste puudusi antud 

valdkonnas;
 teostab tarkvara nõuete analüüsi, sõnastab selle põhjal tarkvara funktsionaalsed ja 

mittefunktsionaalsed arendusnõuded;
 planeerib tarkvaraprojekti testimise protsessi ja osalejate rollid;
 sõnastab eesmärgi, uurimisprobleemi ja uurimisküsimused tarkvara analüüsi ja 

testimise kontekstis, koostab testiidee ja testilood;
 testib tarkvara konkreetse metoodikaga, kogudes kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid 

andmeid, analüüsib ja visualiseerib kogutud andmeid arvutiga;
 dokumenteerib ja esitleb testimise tulemusi uurimistöö vormis, kirjeldab ja järgib 

testimise dokumentatsiooni koostamise põhimõtteid.

Hindamine

Hindamine arvestatud/mittearvestatud.

Õpitulemused on saavutatud juhul, kui õpilane on sooritanud kõik praktilised tööd ning 
ülesanded.
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LISA 5. Ainevaldkond „IT”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Veebidisain” (osaline e-kursus)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Eeldusaine puudub
21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas):
 kontakttundide arv: 11 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 10 tundi iseseisvat tööd

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Veebidisaini kursuse peamiseks eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi 
veebilehtede loomiseks. Kursusel antakse ülevaade veebi arengust ning praktilised 
oskused veebilehtede loomiseks.

Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada HTML märgistuskeelt, luua ja siduda enda 
veebilehte CSS stiililehtedega.

Kursuse 
lühikirjeldus

Õpitakse HTML5 märgistuskeele põhioskuseid, et anda esimesed teadmised 
kodulehtede loomiseks. Ühtlasi õpitakse CSS stiililehtede loomist kodulehtede 
vormindamiseks.

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane teab ja oskab kasutada HTML keele järgnevaid osi: HTML sildid 
ja lehe stuktuur, HTML kommentaarid, elementide grupeerimine, loendite tekitamine, 
tüpograafia, hüperlingid, pildid, tabelid, vormid, audio ja video.

Hindamine

Kursuse tulemus on arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks tuleb ära teha: praktilised tööd, arvestuslikud tööd, iseseisvad 
tööd. Hindamine toimub portfoolio alusel.

Õppekirjandus https://www.metshein.com/course/html5/
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 1

Aine nimetus AJALUGU 1 „Eesti ajalugu I. Esiajast Rootsi aja alguseni”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on eesti ajaloo olulisemate arengujoonte tundmaõppimine, eesti 
ajaloo asetamine Euroopa konteksti ning seoste leidmine tänapäevaga.

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
 Sissejuhatus ajalooteadusesse (Ajalooteaduse eripärad, uurimismeetodid, ajaloo 

õppimise olulisus).
 Esiajalugu (Antropogenees ja inimasustuse teke Euroopa põhjaosas, kiviaeg Eesti 

alal).
 Pronksiaeg (üleminek viljelusmajandusele, Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, 

linnused).
 Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega. Ühiskondlik eluolu.
 Muinasusund ning ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad 

teated ristiusu levikust Eestis.
 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse kulg. 

Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajärjed.
 Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Jüriöö ülestõus, selle 

põhjused ja tagajärjed.
 Keskaja ühiskond Eestis. Eluolu linnas. Kirik ja kultuur. Reformatsioon Eestis.
 Liivi sõda. Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. 

Vastureformatsioon.

Kursuse käigus koostavad õpilased erinevates internetikeskkondades esitlusi, teevad 
rühmatöid, ja koostavad õpimapi, milles kajastuvad õpilase enda püstitatud 
eesmärgid, õppesisu ning analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 koostab iseenda arengut toetavat õpimappi;
 teeb tulemuslikku koostööd klassikaaslastega;
 teab tähtsamaid Eesti esiaja perioode; mõistab muististe kui ajalooallikate eripära;
 kirjeldab inimeste eluolu ja toob näiteid inimeste tegevusaladest ja nende 

muutustest esiajal;
 analüüsib Balti ristisõja põhjusi, kulgu ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast;
 analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina;
 iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ning 

majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja 
Euroopa ajaloo vahel keskajal;

 kirjeldab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, 
vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele;

 selgitab allikate alusel Liivi sõja eellugu, kulgu ja tulemusi;
 iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena
hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal:

 I hinne – õpimapp, milles sisalduvad õpilase püstitatud eesmärgid, ainesisu, analüüs;
 II hinne – kontrolltöö;
 III hinne – kontrolltöö;
 III hinne – esitluse koostamine ja esitlemine.

Õppekirjandus
A. Kriiska, A. Mäesalu, A. Selart „Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile I. Esiajast Rootsi aja
alguseni”
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 2

Aine nimetus AJALUGU 2 „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on eesti ajaloo olulisemate arengujoonte tundmaõppimine, eesti 
ajaloo asetamine Euroopa konteksti ning seoste leidmine tänapäevaga.

Aine 
lühikirjeldus

 Rootsi aeg (riigivõim, talurahva olukord, linnaelu, religioon ja kirik, hariduselu).
 18. sajand (Põhjasõda, Balti erikord, Eesti rahvastiku olukord ja maaelu, usuliikumised 

ja valgustus, kultuurielu).
 19. sajand (Päriosorjuse kaotamine, Eesti rahvuslik liikumine, Venestamine, 

Vaimueliidi kujunemine ja ühiskonna politiseerumine, 1905. aasta revolutsioon).

Kursuse käigus koostavad õpilased erinevates internetikeskkondades esitlusi, teevad 
rühmatöid, ja koostavad õpimapi, milles kajastuvad õpilase enda püstitatud eesmärgid, 
õppesisu ning analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal;
 kirjeldab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal;
 mõistab luterluse mõju ning Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, 

ajaloos ning tänapäeval;
 selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;
 iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule;
 teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab 

majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid;
 mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos;
 iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga;
 teab, mis olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid rahvusliku 

liikumise eestvedajad;
 iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19. 

sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena:
hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal:

 I hinne – arutluse kirjutamine;
 II hinne – õpimapp, milles sisalduvad õpilase püstitatud eesmärgid, ainesisu, analüüs;
 III hinne – kontrolltöö;
 IV hinne – esitluse koostamine ja esitlemine/teiste esitluste retsenseerimine.

Õppekirjandus
P. Piirimäe, M. Seppel, A. Andresen, A. Pajur „Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile II. Rootsi 
ajast 1905. aastani”
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 3

Aine nimetus AJALUGU 3 „Üldajalugu”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on antiikaja tundmaõppimine, erinevate tsivilisatsioonide ja nende 
saavutuste võrdlemine ning seostamine tänapäeva maailmaga.

Aine 
lühikirjeldus

 Sissejuhatus ajalooteadusesse (Ajalooteaduse eripärad, uurimismeetodid, ajaloo 
õppimise olulisus).

 Esiajalugu (Inimese kujunemine, viljelusmajanduse algus, tsivilisatsioonide sünd).
 Mesopotaamia ja Egiptus (tsivilisatsioonide teke, iseloomustus ja võrdlus).
 Vana-Kreeka (I tsivilisatsioon Euroopas,ajalooperioodid poliitiline, kultuuriline ja 

teaduslik ülevaade).
 Vana-Rooma (Rooma linn ja selle valitsemine, ajalooperioodid, impeeriumi kujunemine

ja valitsemine, impeeriumi langus).

Kursuse käigus koostavad õpilased erinevates internetikeskkondades esitlusi, teevad 
rühmatöid, sooritavad kontrolltöid ja koostavad õpimapi, milles kajastuvad õpilase enda 
püstitatud eesmärgid, õppesisu ning analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab koostada iseenda arengut toetavat õpimappi;
 teeb tulemuslikku koostööd klassikaaslastega;
 mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal;
 selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning 

mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval;
 tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ning 

keisririigi toimimise põhimõtteid;
 iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse

tekkelugu ja kujunemist riigiusuks;
 kirjeldab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja 

Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning 
hindab neid kriitiliselt.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena. 
Hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal:

 I hinne – õpimapp, milles sisalduvad õpilase püstitatud eesmärgid, ainesisu, analüüs;
 II hinne – kontrolltöö;
 III hinne – moodustub 2–3 väiksemamahulise töö tulemuse põhjal;
 IV hinne – esitlus ja selle esitlemine.

Õppekirjandus Mait Kõiv „Inimene, ühiskond, kultuur I”

Soovituslik 
kirjandus

Ajakiri Imeline Ajalugu
Lisalugemise soovitused õpiku suurte teemade lõpus
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 4

Aine nimetus AJALUGU 4 „Lähiajalugu I. Eesti ja maailm 20. sajandi I poolel”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Lähiajaloo õppimise eesmärk on mõista tänapäeva maailma läbi minevikus toimunu 
mõtestamise.

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
 Maailma areng 20. sajandi alguses, rahvusvahelised suhted
 Esimene maailmasõda, muutused poliitilisel kaardil, olmes, kultuuris, Eesti 

iseseisvumine
 Kahe maailmasõdade vaheline periood, demokraatia areng, diktatuuride esiletõus, 

majandus, Eesti vabariik
 Teine maailmasõda, muutused poliitilisel kaardil, olmes, kultuuris, Eesti sõjatandrina, 

iseseisvuse kaotus

Õpilased koostavad kursuse käigus esitlusi, kirjutavad arutlusi ja artikleid, esitavad 
teadmisi kontrolltöös ja testides, koostavad videolugusid.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 kirjeldab ja analüüsib I maailmasõja põhjuseid ja tagajärgi
 tunneb I maailmasõja sündmuste käiku
 kirjeldab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;
 teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi;
 tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide 

sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume;
 analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;
 teab Eesti Vabadussõja tähtsamaid sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel;
 mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel
 analüüsib ning võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab 

muutuste põhjusi;
 analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
 iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
 kirjeldab sõjategevust kaardi järgi;
 teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu;
 analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena. 
Hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal:
I arvestuslik hinne – test Socrative keskkonnas

 II arvestuslik hinne – artikkel
 III arvestuslik hinne – kontrolltöö
 IV arvestuslik hinne – esitlus

Õppekirjandus M. Laar, L. Vahtre „Lähiajalugu gümnaasiumile” I osa, Avita

Soovituslik 
kirjandus

Ajakiri Imeline Ajalugu
Õpilasele huvi pakkuvad ajaloolised teosed ja biograafiad
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 5

Aine nimetus AJALUGU 5 „Lähiajalugu II. Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Lähiajaloo õppimise eesmärk on mõista tänapäeva maailma läbi minevikus toimunu 
mõtestamise.

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: külma sõja kujunemine ja kriisid; USA ja NL 
vastasseis, Saksamaa, külm sõda väljaspool Euroopat, elu-olu; demokraatlik blokk; 
kommunistlik maailm.

Õpilased koostavad kursuse käigus esitlusi, kirjutavad arutlusi ja artikleid, esitavad 
teadmisi kontrolltöös ja testides, koostavad videolugusid.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme;
 analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi;
 teab, kes olid H. Truman, J. F. Kennedy, N. Hruštšov, F. Castro ja K. Adenauer, ning 

iseloomustab nende tegevust;
 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, 

võidurelvastumine, raudne eesriie;
 analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;
 teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;
 analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja erinevaid arenguetappe;
 iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut;
 analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi;
 analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal;
 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, 

dissidentlus, Brežnevi-doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik;
 teab, kes olid J. Stalin, N. Hruštšov, L. Brežnev, M. Zedong, J. Käbin, A. Dubček ja L. 

Walesa, ning iseloomustab nende tegevust.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena. 
Hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal:

 I arvestuslik hinne – kontrolltöö
 II arvestuslik hinne – test Socrative keskkonnas
 III arvestuslik hinne – kontrolltöö
 IV arvestuslik hinne – videolugu

Õppekirjandus M. Laar, L. Vahtre „Lähiajalugu gümnaasiumile” II osa, Avita

Soovituslik 
kirjandus

Ajakiri Imeline Ajalugu
Õpilasele huvi pakkuvad ajaloolised teosed ja biograafiad
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

AJALUGU 6

Aine nimetus
AJALUGU 6 „Lähiajalugu III. Eesti ja maailm 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi
alguses”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Lähiajaloo õppimise eesmärk on mõista tänapäeva maailma läbi minevikus toimunu 
mõtestamise.

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: kommunismi kokkuvarisemine; maailm 1990. 
aastatel; unipolaarne maailm; multipolaarne maailm.

Õpilased koostavad kursuse käigus esitlusi, kirjutavad arutlusi ja artikleid, esitavad 
teadmisi kontrolltöös ja testides, koostavad videolugusid.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;
 teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;
 analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete 

kujunemist;
 analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku;
 selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma;
 teab, kes olid R. Reagan, M. Gorbatšov, B. Jeltsin, A. Rüütel, L. Meri, E. Savisaar ja M.

Laar, ning iseloomustab nende tegevust;
 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, 

Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress
 teab Lahesõda ja selle mõju tänapäevale
 selgitab demokraatia levikut 20. sajandi lõpul
 kirjeldab majanduslikke, poliitilisi ja ideoloogilisi suundumusi 20. sajandi lõpul ja 21. 

sajandi algul
 kirjeldab USA kujunemist poliitiliseks liidriks
 teab Euroopa Liidu ja NATO laienemisprotsesse
 selgitab Balkani sõdu 1990. aastatel ja nende mõju tänapäevale
 teab kultuurilisi ja tehnilisi saavutusi 20. sajandi lõpul
 teab terrorismi avaldumist, selgitab selle olemust ja terrorismivastast võitlust ning mõju

igapäevaelule

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena. 
Hindamine toimub protsentide alusel, kõigil hinnetel on võrdne kaal
I arvestuslik hinne – kontrolltöö
II arvestuslik hinne – test Socrative keskkonnas
III arvestuslik hinne – essee (osakaal koondhindest 50%)

Õppekirjandus M. Laar, L. Vahtre „Lähiajalugu gümnaasiumile” III osa, Avita

Soovituslik 
kirjandus

Ajakiri Imeline Ajalugu
Õpilasele huvi pakkuvad ajaloolised teosed ja biograafiad
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

INIMESEÕPETUS

Aine nimetus PEREKONNAÕPETUS

Aine maht ja 
õppekorraldus

Üks kursus koosneb 21 tunnist

Eesmärgid

1. mõistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning 
ühiskonna elus;

2. väärtustab perekonda ja oskab analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus ning
põhjendab iseenda vastutust ja rolli peresuhetes;

3. analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning on valmis 
korraldama argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;

4. mõistab abielu ja perekonna psühholoogilisi, õiguslikke ning majanduslikke aspekte 
ning oskab leida infot ja abi, et tulla toime probleemidega;

5. selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6. seostab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, 

väärtustades usaldust ning positiivseid tundeid;
7. tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava 

perekonna liikmena;
8. on valmis seostama enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalusega 

tulevikus;
9. mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise 

nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige.

Aine 
lühikirjeldus

1. Perekond
Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Perekonna 
funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus.

2. Püsisuhe
Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ning säilitamine. Püsisuhte püsimist 
mõjutavad tegurid. Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete 
lõppemisega. Armastuse olemus ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. 
Ühiskonna ja kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse.

3. Abielu
Registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane 
sotsiaalne võrgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu 
muutused kooselu jooksul. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused.

4. Lapsevanemaks olemine
Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 
sotsiaalne. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. 
Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus.

5. Laps
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle 
kujunemisele. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus.

6. Kodu ja argielu
Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning 
nende arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres. 
Suhtlemine peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. Perekond, 
inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, 
perekonna ja kogukonna tasandil. Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. 
Perekondlike suhete säilitamine.

7. Perekonna majanduselu ja õigusaktid
Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ning laste elu reguleerivad seadused.

8. Perekond inimese elus
Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel. Õnn ja 
perekonnaelu.
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Õpitulemused 1. Perekond
Kursuse lõpus õpilane:
1. mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja 

peresuhetega seotud väärtustele ja traditsioonidele;
2. mõistab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid 

ning puudusi;
3. analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning oskab 

selgitada, kuidas oleneb nende täitmine igast pereliikmest;
4. selgitab ja toob näiteid perekesksest ja individualistlikust perekäsitlusest.

2. Püsisuhe
Kursuse lõpus õpilane:
1. teab ja oskab analüüsida püsisuhte loomist ning säilimist mõjutavaid tegureid;
2. mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning analüüsib toimetulekuviise lähisuhete 

lõppemise korral;
3. kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse;
4. mõistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust 

pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes;
5. kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning 

seksuaalsuhetesse.

3. Abielu
Kursuse lõpus õpilane:
1. analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi;
2. teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju 

inimsuhetele;
3. mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina;
4. kirjeldab abieluperioode ning mõistab tegureid, mis mõjutavad abieluga rahulolu;
5. teab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

4. Lapsevanemaks olemine
Kursuse lõpus õpilane:
1. mõistab lapsevanemaks olemise rolli kui isiksuse arenguvõimalust;
2. analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel;
3. analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest 

kodukasvatuses;
4. teab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist, ja tõhusaid meetodeid 

raseduse plaanimiseks;
5. analüüsib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid.

5. Laps
Kursuse lõpus õpilane:
1. teab laste arenguvajadusi varases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel;
2. analüüsib lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle

kujunemisele;
3. analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtsust lapse arengus.

6. Kodu ja argielu
Kursuse lõpus õpilane:
1. mõistab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule;
2. teab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks 

ning vastastikuseks toetuseks ja abiks;
3. mõistab pereliikmete rollide ning rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning 

nende mõju peresuhetele;
4. rakendab õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres;
5. teab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja 

vaimset tervist, ning oskab hinnata tervise säilitamist tervisliku eluviisi kaudu;
6. analüüsib, kuidas mõjutab sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest peresuhteid, 

ning mõistab kaassõltuvuse olemust;
7. analüüsib lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;
8. selgitab leina olemust ning oskab kirjeldada leinast ülesaamise võimalusi;
9. väärtustab perekonnasuhete säilimist ja perekonda.

7. Perekonna majanduselu ja õigusaktid
Kursuse lõpus õpilane:
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1. mõistab perekonna eelarve planeerimise ja kulutuse analüüsimise vajalikkust;
2. mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja materiaalsetele kulutustele, 

arvestades teisi;
3. teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi.

8. Perekond inimese elus
Kursuse lõpus õpilane:
1. analüüsib perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel;
2. mõistab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule;
3. väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus.

 Hindamine Hindamine on protsentides.

Hinde saamiseks on vaja sooritada kolm hindelist tööd:

1. Esitlus (seadused) Hinne koosneb esitlusest (90%) ja teiste etteastet põhjal täidetud 
tööleht (10%). Esitlus saata õpetajale Stuudiumisse.
 Hinne 5 – Esitlus on selge, arusaadav ja teemakohane, sisaldades esitajate mõtteid ja 

soovitavalt näiteid. Põhiteemad on kajastatud. Teiste etteastete tööleht on täidetud.
 Hinne 4 – Esitlus on selge ja teemakohane, sisaldades esitajate mõtteid ja soovitavalt 

näiteid. Põhiteemad on kajastatud. Teiste etteastete tööleht ei ole täidetud.
 Hinne 3 – Põhiteemade kajastus jääb kesiseks. Esitlus on arusaadav, kuid sisu jääb 

pinnapealseks.
 Hinne 2 – Esitlus ei vasta teemale ja ei ole arusaadav.
Esitluse vorm on vabavalik. Esitlused olev info peab olema asjakohane ja sobiv.
Teemad:
1. Lastekaitseseadus
2. Perekonnaseadus
3. Perehüvitised

2. Kirjand (valikus on 12 teemat). Kirjandi pikkus peab olema vähemalt 400 sõna. 
Kirjandi sisu eest saab hinde perekonnaõpetuse ainesse ning sõnastuse ja ortograafia 
eest ainesse eesti keel. Kirjand peab olema arutlev ning sisaldama näiteid.
Sisu:
 Hinne 5 – Tekst on arutlev. Probleemikäsitlus on põhjalik. Analüüs ja argumentatsioon 

on väga hea. Argumente toetavad näited on asjakohased.
 Hinne 4 – Tekst on arutlev. Probleemikäsitlus on põhjalik. Analüüs ja argumentatsioon 

on hea. Argumente toetavad näited on asjakohased.
 Hinne 3 – Tekst on arutlev. Probleemikäsitlus on piisav. Analüüs ja argumentatsioon on

piisav, kuid väited ei ole alati põhjendatud. Argumente toetavad näited on valdavalt 
asjakohased.

 Hinne 2 – Tekst on arutlev, kuid sellel on kohati jutustava/kirjeldava kirjandi tunnused. 
Probleemikäsitlus on pealiskaudne, tekst on üldsõnaline. Analüüs on pinnaline ja 
argumentatsioon on väheveenev. Esineb üksikuid faktivigu. Argumente toetavaid 
näiteid on vähe, osa näiteid ei ole asjakohased. Tsitaatide, refereeringute või 
näidetega on liialdatud.

Kirjandi teemad:
1. Kas eelistada vaba kooselu või registreeritud abielu?
2. Peretraditsioonide tähtsus.
3. Kuidas hoida armastust elus?
4. Kuidas suhet hoida, suhte areng, suhte lõpp.
5. Terved ja turvalised suhted.
6. Pereelu arenguetapid.
7. Vanemlikkus ja lapsevanemaks kasvamine.
8. Sooline võrdõiguslikkus.
9. Abordi poolt ja vastu.
10. Inimkaubandus maailmas, kuidas vältida inimkaubanduse ohvriks sattumast.
11. Prostitutsioon- kas amet või inimkaubandus?
12. Kas traditsiooniline pere on ohus?
Igasugune plagiaat jms ei ole lubatud.

3. Test (10 küsimust, iga küsimus annab 10p ehk 10%).

Lisahinde võimalus (vabatahtlik) ühe raamatu lugemine (hindele lisandub 10%).
Soovituslik on lugeda Gary Chapmani „Armastuse 5 keelt” või Gary Chapmani, Randy 
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Southerni „Armastuse 5 keelt meestele”. Võib ise valida temaatilist kirjandust õpetajaga 
eelnevalt kooskõlastades.
Loetu põhjal kirjutada arutlus/essee, mis sisaldab:
 Mida kasulikku mulle see raamat andis.
 Seostada loetut iseendaga.

Õppekirjandus

Soovituslik kirjandus:
Victor Malarek „Natašad: inimkaubandus tänapäeval”
Kärt Kase „Kuidas hoida armastust?”
Dr Sue Johnson „Armastuse tähendus: uus revolutsiooniline teadus armastusest”
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

ÜHISKONNAÕPETUS 1

Aine nimetus ÜHISKONNAÕPETUS 1 „Ühiskonna areng ja demokraatia”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid

Kursuse eesmärgiks on ühiskonnas toimuvate protsesside ja demokraatliku ühiskonna 
aluspõhimõtete tundmaõppimine, tõlgendamine ja analüüsimine. Olulisel kohal on 
erinevatest infokanalitest iseseisva info otsimise, tõlgendamise ja anlüüsimise oskuse 
kujundamine.

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
 Mis on ühiskond? (sissejuhatus, ühiskonna liikmed, ühiskonna mudelid, poliitilised 

ideoloogiad, demokraatlik ühiskond).
 Demokraatlik valitsemine (võimude lahusus, õigusriik ja põhiseaduslik valitsemine, 

valimised, erakonnad, demokraatia ohud).
 Riigivõimu tasandid (parlament, valitsus, kohtusüsteem, kohalik omavalitsus, avalik 

tenistus).
 Indiviid ja ühiskond (riigi kodanikud, kodanikuühiskond, kodanik ja meedia)
 Inimõigused. Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja 

sotsiaalne kaitse.
 Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine. Euroopa Liidu institutsioonid ja nende 

ülesanded.

Kursuse käigus analüüsivad õpilased erinevates meediakanalites edastatavat sisu, 
kirjutavad esseesid, teevad rühmatöid, sooritavad kontrolltöid ja koostavad õpimapi, 
milles kajastuvad õpilase enda püstitatud eesmärgid, õppesisu ning analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 oskab koostada iseenda arengut toetavat õpimappi;
 teeb tulemuslikku koostööd klassikaaslastega;
 kirjeldab nüüdisühiskonda, selle struktuuri ning toimimispõhimõtteid, ühiskonnaelu 

valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna 
arenguga;

 tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme;
 on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning 

tunneb kodanikualgatuse võimalusi;
 tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi;
 oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt 

hinnata, süstematiseerida ning kasutada;
 iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused;
 tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana;
 oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ja teisi õigusakte;
 on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena. 
Hindamine toimub protsentide alusel, kõik hinded on võrdse kaaluga.
I arvestuslik hinne – õpimapp, milles sisalduvad õpilase püstitatud eesmärgid, ainesisu, 
analüüs
II arvestuslik hinne – kontrolltöö Socrative keskkonnas
III arvestuslik hinne – moodustub 2–3 väiksemamahulise töö tulemuse põhjal
IV arvestuslik hinne – esitluse koostamine ja esitlemine

Õppekirjandus Heiki Raudla „Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile, I osa” Avita
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

ÜHISKONNAÕPETUS 2

Aine nimetus ÜHISKONNAÕPETUS 2 „Majandus ja maailmapoliitika”

Aine maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 21 kontakttunnist

Eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on majanduse toimimise aluspõhimõtete ja rahvusvaheliste suhete 
tundmaõppimine, tõlgendamine ja analüüsimine. Olulisel kohal on erinevatest 
infokanalitest iseseisva info otsimise, tõlgendamise ja anlüüsimise oskuse kujundamine. 

Aine 
lühikirjeldus

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
 Majandus I (Majanduse põhitegurid. Majanduse põhinäitajad ja tsüklilisus. 

Majanduspoliitika. Raha ja pangandus).
 Majandus II (Teaduspõhine majandus. Tööturg. Tarbimine. Sotsiaalne turvalisus. 

Globaliseeruv majandus).
 Rahvusvahelised suhted (Välispoliitika. Rahvusvahelised organisatsioonid. 

Globaalprobleemid).
 Euroopa Liit (Euroopa Liit. Euroopa Liidu institutsioonid. Euroopa Liidu 

tegevusvaldkonnad. Euroopa Liit ja noored).

Kursuse käigus analüüsivad õpilased erinevates meediakanalites edastatavat sisu, 
kirjutavad esseesid, teevad rühmatöid, sooritavad kontrolltöid ja koostavad õpimapi, 
milles kajastuvad õpilase enda püstitatud eesmärgid, õppesisu ning analüüs.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimimisest ja erinevatest 
majandussüsteemidest;
tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve;
tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude 
maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse;
teab oma võimalusi ning oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja 
vajadust;
oskab leida majandusteavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi 
meetodeid ning esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult;
tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid 
olulisemaid õigusakte;
teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest;
iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse
analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi;
kasutab infotehnoloogia vahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades
ning väärtustades autoriõiguste kaitset.

Hindamine

Kursuse hinne kujuneb kursuse käigus tehtud arvestuslike tööde koondhindena
hindamine toimub protsentide alusel, kõik hinded on võrdse kaaluga
I arvestuslik hinne – õpimapp, milles sisalduvad õpilase püstitatud eesmärgid, ainesisu, 
analüüs
II arvestuslik hinne – kontrolltöö Socrative keskkonnas
III arvestuslik hinne – moodustub 2–3 väiksemamahulise töö tulemuse põhjal
IV arvestuslik hinne – esitluse koostamine ja esitlemine

Õppekirjandus Heiki Raudla, Paavo Palk, Tõnu Viik „Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile, II osa” Avita
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Eesti ajalugu 20. sajandil”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursus on Secunda ja Prima õpilastele

Kontakttundide arv: 21

Osalejate arv: kuni 36

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija õpib tundma põhjalikumalt Eesti 20. sajandi ajalugu 
ning oskab arutleda kursusel läbitavatel teemadel.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse alguses vaadatakse koos Hardi Volmeri mängufilmi „Elavad pildid” (2013), 
mille järel toimub arutelu ning Eesti 20. sajandi ajaloo sündmuste kirjapanemine, mida 
filmis käsitletakse. Ühiselt valitakse teemad, mida kursuse jooksul põhjalikult 
uuritakse.

Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb õppija Eesti 20. sajandi ajalugu ning põhjalikumalt teatud 
sündmuseid.

Hindamine

Kursusehinne kujuneb tundides tehtavate ülesannete ja suulise vastamise 
koondprotsendina.
 tunnist puudumise korral on vajalik kirjaliku ülesande järeletegemine SOS-tunnis, 

suulise ülesande järelvastamine toimub kokkuleppel õpetajaga.
 tegemata ülesannet hinnatakse 0%
 kui kursuse lõpus on koondprotsent 0-49%, toimub järelvastamine kontrolltööna.

Kursus lõpeb hindega: 100–90%=5, 89–75%=4, 74–50%=3, 49–20%=2, 19–0%=1

Õppekirjandus
 Eesti ajalugu (Avita 2017)
 Teemaga seotud internetileheküljed, raamatud, artiklid, mängufilmid ja 

dokumentaalfilmid
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Inimene ja õigus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
¾ aja ulatuses kontakttunnid, ¼ ulatuses iseseisev töö.

Osalejate arv 12–24 õpilast.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 saab ülevaate Eesti Vabariigi õigusruumist;
 saab aru õigusruumi seostest erinevate eluvaldkondadega;
 mõistab Eesti kohtusüsteemi olemust;
 oskab leida õige tee õigusliku probleemi lahendamiseks;
 oskab orienteeruda õigusaktides;
 omab teadmisi kutsevaliku võimalustest Eesti õigussüsteemis.

Kursuse 
lühikirjeldus

Sissejuhatavad loengud õigusvaldkondadest, millega puutume kokku igapäevaselt, ja 
praktiliste õiguslike probleemide lahendamine. Õppe käigus tutvub õpilane 
õigussüsteemiga, õpib orienteeruma õigusallikates. Samuti tutvutakse õiguspraktiku 
tööga lähemalt, näiteks kohtuistungi külastuse näol.

Praktiliste õiguslike probleemide lahendamine, kohtusimulatsioon, kohtuistungi 
külastus.

Õpitulemused

Õppeaine läbinud õpilane:
 orienteerub Eesti Vabariigi õigusaktides, oskab leida asjakohase seaduse sätte 

probleemi lahendamiseks;
 mõistab kohtusuundade ja astmete erinevust, leiab õigusliku probleemi 

lahendamiseks õige tee;
 oskab seostada igapäeva probleeme õigusprobleemidega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Aktiivne osalemine tundides õiguslike probleemide lahendamisel kirjalikult või 
suuliselt; külastab kohtuistungit, millest teeb kokkuvõtte.

Õppekirjandus

Eesti Vabariigi Põhiseadus; Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne; 
Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Võlaõigusseadus, Pärimisseadus, Perekonnaseadus, 
Asjaõigusseadus, Haldusmenetluse seadus, Karistusseadustik.
Aine läbimise käigus koostatud loengukonspekt.

Soovituslik 
kirjandus

R. Narits „Õiguse entsüklopeedia”
I. Kull jt „Võlaõigus I üldosa”
T. Mikk „Pärimisõigus”
A. Lüderitz „Perekonnaõigus”
K. Merusk jt „Haldusõigus: õpik”
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Giidina kodukandi ajaloolistes paikades”
(lõimitud kursus kehalise kasvatusega)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursus toimub kolmandal valikainenädalal 
 kontakttundide arv: 8 tundi
 iseseisvate töötundide arv: 13 tundi
 osalejate arv: 15

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 õpib tundma Raplamaal asuvaid ajaloolisi paikasid
 väärtustab koduloolisi paiku
 õpib tundma giidinduse aluseid ning kasutab õpitut kursuse jooksul
 õpib värskes õhus jalgsi või jalgrattaga liikudes
 oskab leida informatsiooni usaldusväärsetest allikatest
 arendab ennastjuhtiva õppija oskuseid, käies iseseisvalt ajaloolistes paikades ja 

nende kohta informatsiooni otsides
 oskab kasutada  ITK vahendeid eesmärgipäraselt õppetöös
 teeb kaasõpilastele esitlusi nii suuliselt kui ITK vahendeid kasutades

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse 1. päeval:
 ajalooõpetaja teeb sissejuhatuse koduloo uurimusest ning kodulooliste paikade 

tähtsusest;
 giidikursuse õpetaja teeb sissejuhatuse giidindusse;
 õpilased tõmbavad loosiga ühe koduloolise paiga Raplas;
 Rapla objekti kohta informatsiooni otsimine ning selle tutvustamise 

ettevalmistamine;
 ühiselt Rapla objektide külastamine, õpilased tutvustavad giidina objekte.

Kursuse 2.–4. päeval:
 õpilane külastab iseseisvalt jalgrattaga või jalgsi nelja Raplamaal asuvat ajaloolist 

paika, valides objektid eelnevalt etteantud nimekirjast ning kinnitades eelnevalt oma 
valiku. NB! iga objekti saab valida vaid üks kord;

 ajaloolistes paikades teeb õpilane fotosid või videolõike ja selfisid koos objektiga; 
 õpilane valib foto- või videotöötlusprogrammi, milles koostab esitluse külastatud 

objektide kohta;
 NB! Kasutada võib ainult omatehtud fotosid!

Kursuse 5. päeval:
 õpilane esitleb koolis foto- või videoesitlust koos samaaegse suulise ettekandega 

giidina.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 tunneb koduloolisi paiku ja teab nendega seotud informatsiooni;
 väärtustab kodukandi mälestisi ja ajaloolisi paikasid;
 oskab saadud teadmisi interaktiivselt esitada;
 teab giidinduse aluseid ning oskab saadud teadmisi rakendada.

Hindamine Hinnatakse arvestatud/mittearvestatud. Arvestuse saamiseks peab olema kogutud 
vähemalt 90 punkti.

Max 100 p:
 Rapla objekti tutvustus giidina 30p

○ giidi teksti koostamise oskus (vastavalt ennelõunal saadud soovitustele)
○ esinemine ja grupi juhtimine objekti juures (vastavalt ennelõunal saadud 

soovitustele)
 foto- või videolugu objektidest 30p

○ olemas on fotod või videlood neljast objektist 10p
○ olemas on selfied iga objektiga 10p
○ foto- või videoloost saab hea ülevaate objektidest 10p

187 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

 foto- või videloos olevate objektide tutvustus giidina 40p
○ giidi teksti koostamise oskus
○ teksti ettekandmine abivahendeid kasutamata ja esinemine kuulajaskonna ees

Õppekirjandus

 register.muinas.ee
 Eesti kultuuriloo õppematerjal: Raplamaa 

https://www.dropbox.com/s/4o0stjfgg12d1yt/Raplamaa.pdf
 teemaga seotud internetileheküljed, raamatud, artiklid
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kohalugu Raplas”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 (70-minutilist) tundi valikaine nädalal.
Valdav osa tööst sh iseseisvast ja rühmatööst tehakse kontakttundide ajal. Vajadusel 
jätkatakse/lõpetatakse rühmatöö(d) väljaspool kontakttunde.

Osalejate arv: 12–20.

Eesmärgid

Valikaine kursuse jooksul:
 kujundatakse ja arendatakse õpilaste vaatlusoskusi, toetatakse oskust märgata ja 

mõista loodus- ning tehiskeskkonnas eksisteerivaid objekte ning mõtestada 
sotsiaalsete protsesside toimimist;

 toetatakse oma kodukoha laialdasemat tundmaõppimist, piirkondlikku ja isikliku 
identiteedi kujunemist;

 kujundatakse õpilaste vastutustundlikku suhtumist elukeskkonda ja säästvasse 
arengusse;

 toetatakse üldpädevusi: kriitilist mõtlemist, ennastjuhtivust,
 koostööoskusi ning digipädevusi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kohaloo valikaine käsitleb lõimitult kodulinna/kodukoha loodus-, kultuuri- ja 
elukeskkonda, selle toimimist ajaloolise kujunemise ning jätkusuutliku arengu 
kontekstis. Ainekäsitluses lõimitakse geograafiat ja ajalugu. Kohaloo valikaine sobib 
valikaine „Arhitektuur” eel- või jätkuaineks.

Teemad
1. Rapla ja Rapla ümbruse looduse, ajaloo ja rahvastiku seosed Rapla tänase 

elukeskkonna kujunemisel. Kohalike, looduslike (paas, savitellis, puit) ja 
tehismaterjalide kasutamine linnaehituses/arhitektuuris. Õppekäik linnaruumis, 
individuaalne vaatlusülesanne „Linna lugemine”. Füüsilisel kaardil oma asukoha 
määramine peatustes ja õppekäigu üldmarsruudi märkimine kaardile. Vajalik 
paberkandjal Rapla kaardi väljatrükid A4 klambriga alusel (kui on koolis olemas) või 
Räpina papile klammerdatult.

2. Teabeotsingu ja digitaalse sisuloome praktikum. Erinevad mäluasutused (arhiivid, 
muuseumid, raamatukogud) ja nende andmebaasid – mida sealt Rapla kohta leida 
on, mis mind leitust kõnetab ja miks? Teabeotsing, infoaallikate kriitiline hindamine. 
Riikliku statistika andmebaasid ja väljaanded. Rahvastiku statistika andmete 
seostamine Rapla asustusala leviku ja laienemisega. Teabeotsing kaardi- ja 
fotomaterjali leidmiseks Rapla linna linnaruumis (Rahvusarhiivi digitaalsed allikad sh
ajaloolised kaardid). Veebi- ja mobiilirakendus Ajapaik https://xn--fotoprand-
z2a.org.ee/ajapaik-2  /  . Ülepildistamise rakendusega tutvumine, selle üleslaadimine 
ja kasutamine. Ülepildistamise praktikum linnaruumis individuaalselt või paaris 
harjutamiseks. Rühmatööks (3–4 õppijat) ülepildistamise piirkondade 
kokkuleppimine ja rühmatöö alustamine linnaruumis. Vajalik arvuti kasutamise 
võimalus klassis ja nutitelefoni kasutamine õppekäigul.

3. Rühmatöö (3–4 õppijat) ülepildistamise jätkamine linnaruumis iseseisvalt ja piltide 
üleslaadimine veebirakendusse Ajapaik. Materjali otsimine erinevatest koduloolistet 
allikatest (veebist, raamatukogust) ülepildistatavate ehitiste või piirkonna lugude 
kohta. Leitud materjali põhjal oma rühma tervikdokumendi (korrektne algallikaile 
viitamine vastavalt uurimistööde juhendile) loomine ühisesse ainekursuse Drive’i 
kausta. Vajalik nutitelefon, arvuti kasutamise võimalus kooliruumes ja/või kohalikus 
raamatukogus.

4. Rühmatööna Ajapaiga kodulehele tehtud ülepildistuste täienduste tutvustamine 
kaasõppijaile. Vastastikune kirjalik rühmatööde konstruktiivne tagasisidestamine 
(edasiviiv tagasisiside) Drive’i ühiskaustas. Vajalik arvuti kasutamise võimalus klassis.

5. Ainekursusel saadud teadmisi, oskusi ja rühmatöö protsessi kokkuvõttev suuline 
arutelu rühmas, peamise väljatoomine suurde ringi. Kirjalik individuaalne enese-
refleksioon: vastusena küsimustele saadetakse meilitsi õpetajale. Ühine arutelu 
teemal: mina/meie identiteet ja seosed Raplaga. Ainekursust kokkuvõttev lõpuring.
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Vaata ka kursust tutvustavat videoklippi: https://youtu.be/CDxYuwH5-Y  A  

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 tunneb Rapla kujunemise ja ehituse lugu;
 tunneb peamisi ehitustiile ja kohalikke ehitusmaterjale;
 oskab märgata ruumi ning analüüsida elukeskkonna jätkusuutlikkust;
 oskab leida, hinnata ja kasutada asjakohaseid ja usaldusväärseid teabeallikaid;
 oskab väärtustada rühmatöö protsessi.

Hindamine

Arvestatud või mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks õpilane
 osaleb kõikides tundides;
 võtab aktiivselt osa aruteludest, õppekäikudest/praktikumidest ja panustab 

rühmatöösse;
 koostab rühmatööna kohaloolise kirjaliku materjali ühe objekti või piirkonna kohta 

Raplas;
 esitleb rühmatöö tulemusi kaasõppijaile.

Õppekirjandus
õpetajale/
õppijale

„Eesti arhitektuur 3. Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa”. 
Toimet. V. Raam. Valgus 1997
Hallas-Murula, K. „101 Eesti arhitektuuriteost” Varrak 2012
Perens, H. „Paekivi Eesti ehitistes II. Harju, Rapla ja Järva maakond” Eesti 
Geoloogiakeskus 2004
Eesti tellised. Keraamik ja müürsepp-pottsepp Eero Kotli kodulehekülg
https://www.kotli.ee/eesti-tellised/
https://www.kotli.ee/files/filemanager/files/Sulu_tellisetegu.pdf
Loor, E. „Tellist saab kasutada nii ahjus, seinas kui ka katusel” Äripäev 06.11.2005: 
https://www.aripaev.ee/uudised/2005/11/06/tellist-saab-kasutada-nii-ahjus-seinas-kui-
ka-katusel?utm_source=copypaste
Tiit, E. M. „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud” Statistikaamet 2014 (vt DIGAR)
Mälestusi Raplast: Enne kui Raplast sai linn. Rapla Keskraamatukogu
kodulehekülg http://www.raplakrk.ee/raplaajalugu-fotod/

Soovituslik
kirjandus

Eesti arhitektuuri ajakiri MAJA. https://ajakirimaja.ee  /  
Kalm, M. „Eesti 20. sajandi arhitektuur” Prisma Print 2001
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Psühholoogia”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas)
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3
6 + 1 tundi üld- ja arengupsühholoogia, 6 + 1 tundi ülevaade levinumatest psüühika-
häiretest 6 + 1 tundi suhtlemis- ja sotsiaalpsühholoogia

Osalejate arv: minimaalselt 12, maksimaalselt 25

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et:
 paraneb õppija enesetunnetus;
 kujuneb adekvaatne enesehinnang;
 õppija avardab oma teadmisi inimesest, psüühika toimimisest ja käitumisest;
 õppijad omandavad oskused tunnetest arusaamiseks ja reguleerimiseks ning keha-

meele koostööst.

Aine 
lühikirjeldus

Vaade teooriasse ja rakenduslikud oskused igapäevases suhtlemises: tunnete 
regulatsioon, empaatia jmt. Teadmised psüühikahäiretest. Kursus on suunatud 
heatahtliku, salliva, empaatilise isiksuse kujunemisele.

Peamine on auditoorne töö (kontakttunnid ja loengud, milles kasutame nii slaidiesitlusi
kui aktiivõppemeetodeid (rühmatööd, mängulised-praktilised ülesanded). Võimalusel 
kutsuda noorte juurde teadus-professionaale (Psühhobussi külaskäik ja/või üks 
teaduspäev Tartus psühholoogiainstituudis). Iseseisev töö: töö etteantud ja vabalt 
leitud materjalidega, ettevalmistused seminaris esinemiseks.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 teeb vahet teaduslikul mõtlemisel, teadusel põhineval andmestikul ja praktilisel 

argiteadvusel-käibetõdedel;
 oskab märgata, teadvustada ja kirjeldada enda ja teiste emotsioone;
 tunneb arenguga seotud kriise ja olulisi tähelepanu vajavaid aspekte;
 valdab olulisel määral tulemusliku kommunikatsiooni „valemeid” (nt mina-

kommunikatsioon, transaktsioone jmt);
 oskab lugeda teaduslikku artiklit ja teab teaduslikke uurimismeetodeid;
 on enesesõbralik ja heatahtlik.

Hindamine

Kursus on arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamise eeldused:
 osalemine tundides ja seminarides,
 aktiivsus tundides,
 kodutööd-esitlused.

Õppekirjandus

„Psühholoogia gümnaasiumile” TÜ kirjastus 2002.
Rumberg, Uljas „Psühholoogia” Koolibri 2002.
Maitreyabandhu „Elu täie tähelepanuga” 2015.
Artiklid õpetajate valikul.

Soovituslik 
kirjandus

Gleitman, Gross jt „Psühholoogia” Hermes 2014.
Täiendavad artiklid.
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Quo vadis, 21. sajand? Mõtisklus tänasest ja 
tulevikuühiskonnast”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala ajal
 kontakttundide arv:16
 iseseisvate tööde tundide arv: 5

Õpilaste arv: 12–20

Eesmärgid

Olles ise tegevõpetaja, olen aastatega tähele pannud, et pealekasvaval põlvkonnal 
jääb puudu oskusest jääda iseendaks, omaenda häälest, julgusest mõelda ja tahta 
mõelda. Teiseks elame infoajastul, kus iga infokild on meist ühe kliki kaugusel. Kuid 
millegipärast teame me aina vähem, kuigi peaks olema vastupidi.

Heidaks pilgu tänase maailma telgitagustesse ja mõtetesse, mis meie ühiskonda 
juhivad. Prooviks üheskoos läbi erinevate teemade jõuda järeldusele, kas see tee, 
mida käiakse, on õige? Või on igal inimesel päris suur võimalus ja roll, et seda muuta!?

Kursuse 
lühikirjeldus

Põhisisuks on MÕTE! MÕTE läbi erinevate väljundite ja kogetud näidete.
Peamised märksõnad on elu, põhimõte, religioon, kodanikuühiskond, mina ja olevik, 
mina ja tulevik, mina ja Eesti, mina ja maailm, filosoofia, internet, sotsiaalmeedia, 
virtuaalne maailm, psühholoogia.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
 on erinevates elusituatsioonides julgem küsima ja arutlema;
 on saanud algteadmised tänapäeva maailma juhtivatest mõttelaadidest;
 mõistab paremini ühiskonnas toimuvaid protsesse ja oskab neid analüüsida;
 mõistab informatsiooni vajalikkust ja oskab seda leida;
 tajub paremini ennast ümbritsevat keskkonda.

Hindamine

 Kirjalik töö – vabas vormis kirjutatud arvamuslugu/essee valitud teemal. 
Lühikokkuvõtte esitamine kursusele.

 Suuline töö – 5-minutiline eelnevalt ettevalmistatud kõne valitud teemal.

Mõlema töö teemad valitakse kursuse teisel kokkusaamisel. Kursuse läbimiseks tuleb 
täita mõlemad.

Arvestatud/mittearvestatud.

Soovituslik 
kirjandus

F. Fukuyama „Suur vapustus. Inimloomus ja ühiskondliku korra taastamine” Rahva 
raamat 2001
Dalai-laama XIV „Iidne tarkus, moodne maailm: uue aastatuhande eetika” Elmatar 
2001
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LISA 6. Ainevaldkond „Sotsiaalained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „„Reis” Türki kultuuri ja ajaloo kaudu”
Sultanid, haarem, kohv ja tulpide ajastu Osmanite riik.

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, kontakttunnid

Eesmärgid

Kursusega soovitakse, et õppija:
 avardab silmaringi nii Türgi aja- kui ka kultuuriloos;
 õpib nägema detaile ja nüansse meie tänapäevases elus, mis on meieni jõudnud 

teatud ajaloolistel põhjustel;
 ületab eelarvamused teiste kultuuride suhtes ja mõistab teise kultuuriruumi 

samaväärsust.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Ekskurss läbi Osmanite impeeriumi tähtsamate ajaloosündmuste, alates riigi tekkest
1299 kuni lõpuni aastal 1923 seoses Türgi Vabariigi loomisega. Impeeriumi 
geograafia ja ülesehitus.

 Pilguheit võtmeisikutele – suured sultanid (vallutajad, elunautijad või lihtsalt hullud) 
ja võimsad naisvalitsejad

 Kultuurilugu läbi islami (lühidalt) Osmanite dünastia pärimisseaduse, osmanitele 
iseloomulike kommete, haaremi ja pöörlevate dervišite, arhitektuuri ja kohvijoomise 
traditsiooni.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 on puutunud kokku teistmoodi kultuuriga kui tema kodukultuur ja suudab seda 

aktsepteerida enda kultuuriga võrdsel moel;
 on uurinud mõnda aspekti iseseisvalt süvendatult ja oskab seda teistele edasi anda.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust suuliste vastuste (esituste),
kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Põhiline on 
tundides osaleda.

Õppekirjandus
Alev Lytle Croutier „Haarem. Looritagune maailm”
André Clot „Suleiman Tore. Jumala vari maa peal”
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

KUNST 1

Aine nimetus KUNST 1

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi vastavalt tunniplaanile: kontakttunnid
Iseseisvate tööde arv: 6

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 omandab uusi teadmisi maailma kunsti- ja kultuuriloost;
 tunneb huvi kunstikultuuri vastu ja arendab oma kujutlusvõimet, loovust, joonistamise 

ja maalimise oskust;
 oskab luua ajastuomaseid seoseid erinevate kultuurialaliikide vahel.

Aine 
lühikirjeldus

Kunsti mõiste ja selle muutumise ajalugu. Kunst ja kunstnik. Kunstiliigid. Ilu, mäng ja 
maagia. Esiaja kunst maailmas. Kunsti tekkimise teooriad. Esiaja kunst Eestis. 
Mesopotaamia ja Egiptuse kunst. Euroopa sünd. Egeuse ja Kreeta-Mükeene kunst. 
Vana-Kreeka ajalugu, mütoloogia ja arhitektuur, vaasimaal. Vägevus ja võim. Vana-
Rooma. Kiriku sünd. Varakristlik kunst. Jumalik kord. Bütsantsi ja Vana-Vene kunst. 
Sõna saab kiviks. Romaani kunst. Kõrguste poole. Gooti kunst. Euroopa jõuab Eestisse.
Keskaja kunst Eestis. Vormide ja värvide harmoonia. Renessanssarhitektuur, skulptuur 
ja maalikunst Euroopas. Ruum tasapinnal. Viis perspektiivikäsitlust. Tundeküllane jõud. 
Barokk Euroopas. Rokokoo Prantsusmaal ja Saksamaal. Mõõdetud ilu. Klassitsism. 
Muutuste tuules. Romantism. Realism. Eesti rahvusliku kunsti sünd.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 seostab kunsti arengusuundi ja ilminguid ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse,

tehnoloogia jm mõjudega;
 on salliv kultuurierinevuste suhtes;
 tunneb visuaalse kultuuri kui valdkonna ülesehitust ja seoseid

peamiste tegevusalade tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne 
kommunikatsioon jne);

 märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale 
nii ajaloos kui ka tänapäeval;

 võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid 
ning visuaalset vormikeelt;

 iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust;
 tõlgendab ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid

teostusviise (nt maal, installatsioon, video, kohaspetsiifiline kunst) ning märkab 
nüüdiskunsti seoseid teiste valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika);

 väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;
 analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni 

ilminguid;
 püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 

arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid;
 rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 

väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid;
 oskab ning julgeb eksperimenteerida;
 on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
 arvestab keskkonna ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
 esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat.

Hindamine

Hinnatakse protsendiga antud hindelise töö üldmahust, millest kujuneb kursuse 
lõpuhinne 5-pallilises hindeskaalas.

Hinnatakse kontrolltöid (3), moodustab kursuse lõpuhindest 30%; praktilisi töid (2), 
moodustab hinde üldmahust 30%; rühmatöid (3), moodustab hinde üldmahust 20%; 
arutelusid ja analüüse kunstiteemadel ja väikeseid praktilisi töid (vihikus), moodustab 
hinde üldmahust 20%.

Kursus lõpeb numbrilise hindega, mis kujuneb välja hindeprotsendist.
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Õppekirjandus
Heie Marie Treier, Signe Abiline „Kunstiajalugu gümnaasiumile I kursus” või Jaak 
Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu 10. klassile” ja Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu 
11. klassile”

Soovituslik 
kirjandus

J. Adamson, A. Adamson „Kunstiõpik gümnaasiumile”.
Laanemäe, K., Lüsi, A., Purre, A., Tšekulajeva J. „Tähelepanu! Valmis olla! KUNST! 16 
kunstiprojekti” (õpilase raamat) MTÜ Loovalt Tulevikku 2011.
Rehepapp, M „Disainispikker” Eesti Kunstiakadeemia 2012.
Pütsepp, S. „OP kunst. Bridget Riley” 2010.
Kunsti õppematerjalid http://piksel.ee/~sille
Eesti Kunstimuuseumi digikogu https://digikogu.ekm.ee/
Digiõppevaramu https://vara.e-koolikott.ee/
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

KUNST 2

Aine nimetus KUNST 2

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi: kontakttunnid
Iseseisvate tööde arv: 6

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 omandab uusi teadmisi maailma kunsti- ja kultuuriloost;
 tunneb huvi kunstikultuuri vastu ja arendab oma kujutlusvõimet, loovust, joonistamise 

ja maalimise oskust;
 oskab luua ajastuomaseid seoseid erinevate kultuurialaliikide vahel;
 õpib sallivust ja meeskonnatööd.

Aine 
lühikirjeldus

Kunst ja teadus. Paradigmad – ajastu mõttemustrid. 18.–19. saj algupoole kunsti korda 
mine – klassitsism, romantism, realism. Impressionism, postimpressionism, juugend, 
sümbolism, rahvusromantism. 20.saj kunst – fovism, ekspressionism, kubism, futurism, 
dada ja metafüüsiline kunst, sürrealism. Abstraktsionismi teke ja levik. Naivism. 
Funktsionalism ja konstruktivism. Totalitaarsete riikide kunst. 20. saj arhitektuur. USA ja 
Mehhiko kunst. Lääne-Euroopa kunst pärast II maailmasõda. Neodada. Pop-kunst. 
Minimalism, op-kunst ja kineetiline kunst. Antivormiline kunst, maakunst, konseptualism, 
kehakunst. Postmodernism. Maailma arhitektuur 20. saj lõpp. Uued meediad kunstis. 21.
saj kunst.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 seostab kunsti arengusuundi ja ilminguid ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse, 

tehnoloogia jm mõjudega;
 on salliv kultuuri erinevuste suhtes;
 tunneb visuaalse kultuuri kui valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade 

tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne);
 märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale 

nii ajaloos kui ka tänapäeval;
 võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid 

ning visuaalset vormikeelt;
 iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust;
 tõlgendab ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, 

installatsioon, video, kohaspetsiifiline kunst) ning märkab nüüdiskunsti seoseid teiste 
valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika);

 väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;
 analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid;
 püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 

arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid;
 rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendus-

vahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida;
 on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
 arvestab keskkonna ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
 esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat.

Hindamine

Hinnatakse protsendiga antud hindelise töö üldmahust, millest kujuneb kursuse 
lõpuhinne 5-pallilises hindeskaalas.

Hinnatakse kontrolltöid (3), moodustab kursuse lõpphindest 30%; praktilisi töid (2), 
moodustab hinde üldmahust 30%; rühmatöid (3), moodustab hinde üldmahust 20%; 
arutelusid ja analüüse kunstiteemadel ja väikeseid praktilisi töid (vihikus), moodustab 
hinde üldmahust 20%.

Kursus lõpeb numbrilise hindega, mis kujuneb välja hindeprotsendist.

Õppekirjandus
Heie Marie Treier, Signe Abiline „Kunstiajalugu gümnaasiumile” (II kursus) või Jaak 
Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu 11. klassile” ja Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu 
12. klassile”.
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Soovituslik 
kirjandus

J. Adamson, A. Adamson „Kunstiõpik gümnaasiumile”.
Laanemäe, K., Lüsi, A., Purre, A., Tšekulajeva J. „Tähelepanu! Valmis olla! KUNST! 16 
kunstiprojekti” (õpilase raamat). MTÜ Loovalt tulevikku 2011.
Rehepapp, M „Disainispikker” Eesti Kunstiakadeemia 2012.
Pütsepp, S. „OP kunst. Bridget Riley” 2010.
Kunsti õppematerjalid http://piksel.ee/~sille
Eesti Kunstimuuseumi digikogu https://digikogu.ekm.ee/
Digiõppevaramu https://vara.e-koolikott.ee  /  
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

MUUSIKA 1

Aine nimetus MUUSIKA 1 „Uusaegse helikeele kujunemine”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 saab ülevaate Euroopa muusikast antiikajast kuni klassitsismini. Seoste loomine 

üldajaloo ja tänapäevaga:
 saab ühislaululoomine kogemuse. Võimalusel pillimängu kaasamise ühisesse 

musitseerimisse;
 kogeb rõõmu kogemine ühisest musitseerimisest.

Aine 
lühikirjeldus

 Lühiülevaade antiikaja, keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikaloost. 
Erinevate ajastute võrdlus ja muusikaliste väljendusvahendite areng läbi ajaloo. 
Paralleelid teiste kunstiliikidega.

 Tantsu ja kujutava kunsti kasutamine tunnis ajastu olemuse paremaks tunnetamiseks. 
Arutluste ja esseede kirjutamine.

 Muusika kuulamine (videod) kui võti ajastu olemuse mõistmisel.
 Tutvumine eri ajastule omaste instrumentidega, kõladega, muusikaliste koosseisudega

ja vormidega.
 Laulmine: Ühine laulmine kui eestlaste ühislaulutraditsioonide säilitamine, võimalusel 

õpilastepoolse pillisaatega. Mõnede laulude peast esitamine
 Vähemalt ühe muusikaürituse (muusikaetenduse) külastamine kursuse vältel ja selle 

kohta retsensiooni kirjutamine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 tunneb erinevate ajastute eripära, oskab sellest lähtuvalt muusikat ära tunda ja 

analüüsida;
 oskab arutleda muusikateemade üle, oskab kasutada muusikaalast sõnavara;
 tunneb muusikaajaloo olulisimaid heliloojaid ja nende muusikat, mõistab geniaalsuse 

tähendust;
 külastab kursuse jooksul vähemalt üht kontserti ja teeb sellele vastava juhendi järgi 

retsensiooni;
 oskab ühislaulmise juures teisi kuulata, püüab laulmisel jälgida õiget kehahoidu, 

hingamist ja diktsiooni;
 oskab peast laulda vähemalt kolm laulu kursusel õpitud lauludest.

Hindamine
Jooksev hindamine protsendipõhine, kokkuvõttev hinne on numbriline. Konkreetsed 
reeglid lepitakse kursuse alguses klassiga kokku. Laulmisel hinnatakse ka osavõttu tunni
tegevusest.

Õppekirjandus Anu Sepp, Toomas Siitan „Muusikaõpik gümnaasiumile I” Avita 2008

Soovituslik 
kirjandus

Toomas Siitan „Õhtumaade muusikalugu I” Avita 1998
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

MUUSIKA 2

Aine nimetus
MUUSIKA 2 „Rahvuslikkus 19. sajandi muusikas ja sellele järgnevad 
arengud 20. ja 21. sajandil”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 teab ja mõistab rahvuslikkuse mõistet ja tähendust Euroopa ja eriti Eesti 

muusikakultuuri arengus;
 mõistab muusika ja erinevate stiiliperioodide rolli Euroopa klassikalise kultuuri 

kujunemisel;
 oskab teha klassile muusikateemalist esitlust;
 oskab kasutada laulu- ja pillimänguoskusi ja loovust rühmatööna valmiva 

kompositsiooni loomisel.

Aine 
lühikirjeldus

 Viimane klassikalise muusika stiil: romantism: rahvuslike koolkondade teke, muusika 
tähtsus ja tähendus rahvusriikluse eest võitlemise protsessis: näitena Eesti, Soome, 
Poola, Itaalia jne.

 19. sajandi heliloojad kui Beethoveni „õpilased”. Romantism kui revolutsioon vabaduse
eest. Hõlmab nii rahvuslikku kui ka individuaalset vabadust. Reeglite taandumine 
muusikast.

 Kokkuvõte klassikAlise ja varajase muusika stiili perioodidest
 Tendentsid 20. ja 21. sajandi muusikas, globaliseerumine, subkultuurid, piiride 

hajumine, voolude ja stiilide sulandumine. Blues, jazz, rock, R’n’B ja nende 
edasiarendused. Õppijate ettekanded

 Ühislaulmine ja muusikaline looming. Kompositsioon rühmatööna.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
 oskab arutleda muusika teemadel sobivat sõnavara õigesti kasutades;
 oskab eristada klassiklisi muusikastiile ja neid analüüsidamuusikat;
 oskab teha muusikastiili esitlust ja seda avalikult esitada;
 osaleb julgelt ühislaulmises ja panustab rühmatöös loomingulisse protsessi.

Hindamine
Jooksev hindamine protsendipõhine, kokkuvõttev hinne on numbriline. Konkreetsed 
reeglid lepitakse kursuse alguses klassiga kokku. Laulmisel hinnatakse ka osavõttu tunni
tegevusest.

Õppekirjandus Igor Garšnek „Muusikaõpik gümnaasiumile” II

Soovituslik 
kirjandus

Aime Karlep „Eesti muusikalugu. Kunstmuusika” (gümnaasiumiõpik)
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

MUUSIKA 3

Aine nimetus MUUSIKA 3 „Muusika 20. ja 21. sajandil”

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 saab ettekujutuse arengutest XX sajandi muusikas erinevates riikides (USA, 

Saksamaa, Prantsusmaa, Põhjamaad, Eesti, Venemaa (NSVL) jne);
 saab ülevaate erinevate muusikastiilide tekkest seoses ühiskondlike protsessidega 

maailmas XX sajandil;
 arendab oma arutlusoskust kaasaegse muusika teemadel;
 määratleb ja mõistab Eesti muusika arengut maailmamuusika ja Eesti ajaloo 

kontekstis;
 hindab pärimusmuusikat kui loovuse käivitajat: regilaulu ja uuema rahvalaulu ja 

pärimuslugude kasutamine loomingulise eeskujuna.

Aine 
lühikirjeldus

 Tutvumine 20. sajandi süvamuusika stiilidega: hilisromantism, impressionism, 
ekspressionism, neoklassitsism, avangardism, minimalism, tintinnabuli, nende 
seostamine XX sajandi ajaloo kulgemisega.

 Eesti muusika areng ja olulisemad tegijad ning sündmused ning ajaloosündmuste 
mõju ning tähendus Eesti muusikas.

 Pop- ja rockmuusika: muusikaalbumi tähendus ja tähtsus kasaegses kultuuris. 
Plaadiesitlus klassis.

 Ühislaul ja omalooming, lähtuvalt Eesti pärimusmuusika traditsioonidest.
 Ühislaul kui Eesti rahvuskultuuri pärisosa.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab omavahel võrrelda ja eristada XX sajandi muusikastiile,
 teab XX sajandi tähtsamaid heliloojaid. (sh Arvo Pärt),
 teab tähtsamaid isikuid ja sündmusi Eesti 20. sajandi muusikaloosja märkab seoseid 

Eesti olulisemate ajaloosündmustega (Nõukogude okupatsioon, Laulev revolutsioon, 
taasiseseisvumine jne),

 suhtub loovalt ja avatult eesti pärimusmuusika traditsioonidesse.

Hindamine

Jooksev hindamine protsendipõhine, kokkuvõttev hinne on numbriline. Konkreetsed 
reeglid lepitakse kursuse alguses klassiga kokku. Laulmisel hinnatakse ka osavõttu 
tunnitegevusest.

Õppekirjandus Igor Garšnek „Muusikaõpik gümnaasiumile” III
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Arvutiga pildi maalimine, joonistamine ja kujundamine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 15
 iseseisvate tööde arv: 6

Osalejate arv: 12–15 õppijat

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija õpib android- ehk tahvelarvutiga joonistama ja 
maalima ning kujundama enda portreed foto järgi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tahvelarvuti programmi Art Rage joonistamise ja maalimise programmi tutvustus. 
Tahvelarvuti kasutamise tutvustus. Joonistamine Art Rage programmiga, värvimine. 
Erinevate töövahendite kasutamine, erineva pintsli laiuse ja tugevuse kasutamine, 
vigade eemaldamine. Maalimine Art Rage programmiga. Värvide pildile paigutamine, 
erinevad pintslitöövõtted. Pildi lõplik viimistlemine.

Portree joonistamine Art Rage programmiga. Enda pildistamine, foto toomine töö-
lauale ja värvimine Art Rage programmi töövahenditega. Portree lõplik viimistlemine. 
Tööde saatmine Google Drive’i või enda mailile. Arvuti puhastamine oma töödest.

Kursuse käigus valmib 5 tööd:
 lihtne joonistus (mustvalge või värviline),
 väike õlimaal,
 portree (joonistamine, toonimine (mustvalge)),
 enda portree kujundamine (värviline),
 omalooming.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 teab erinevaid androidarvuti kujundamise ja joonistamise programme, oskab neid 

laadida oma androidarvutisse;
 oskab kasutada androidarvuti programmi ArtRage erinevaid töövahendeid;
 oskab teha arvutiga fotosid, need tuua programmi töölauale, oskab kasutada 

programmi kaustu, oskab programmiga maalida ja joonistada;
 on pädev internetis toimetama.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja esitada kursuse jooksul valminud 4 tööd vähemalt 75% 
ulatuses õpetaja tööülesannete järgi tehtuna Art Rage programmiga;
omaloominguline töö (võib kasutada graafikalauda ja teha mõnes teises programmis).

Tööde hindamisel arvestatakse tööde lõpetatust ja kunstilist taset.

Õppekirjandus Õpetaja tööjuhised. Tunniesitlused.

Soovituslik 
kirjandus

Programmi tutvustused ja juhendid Youtube’is ja mujal.
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Visuaalne eneseväljendus eesti kunsti kaudu”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas):
 kontakttundide arv 15
 iseseisvate töötundide arv 6

Osalejate arv 12–15

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 saab uusi teadmisi eesti kunsti- ja kultuuriloost;
 huvi kunstikultuuri vastu suureneb;
 arendab enda kujutlusvõimet ning loovust;
 oskab luua ajastuomaseid seoseid erinevate kultuurialaliikide vahel;
 loob seoseid vastavate ajalooperioodidega.

Kursuse 
lühikirjeldus

Eesti kunstikultuuri arengulugu. Kunsti osa ühiskonnas. Varasemad kunstiilmingud 
Eestis. Eesti kunst 10.–18. saj. Rahvakultuur ja rahvakunst. Balti-saksa kunst Eestis. 
Eesti rahvusliku kunsti sünd. (Köler, Adamson, Weizenberg). Eesti kunst 20. saj 
alguses. Sajandi alguse ehituskunst (teatrihooned). Kunst iseseisvas Eestis 1918-
1940. Eesti kunst 1940.–1991. a. Eesti tarbekunst ja disain. Tekstiili ja moekunst. 
1990. aastate kunst Eestis. Nüüdiskunst.

Läbi antud teemakäsitluse kunstikultuuri analüüs. Ühe tuntud kunstniku analüüs või 
rahvusliku kunsti mustrite ja skeemide analüüs. Praktilised tööd antud teemade 
valguses.

Igast teemaosast valmib kas kirjalik analüüs või praktiline omaloominguline töö antud 
ajastule või kunstnikule omases võtmes.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 teab ja tunneb erinevate ajastute eesti kunstnike töid;
 oskab leida erinevat materjali kunstnike ja ajastute kohta;
 oskab läbi viia kunstiteoste analüüsi erinevat materjali kasutades;
 oskab luua omaloomingulist kunsti antud ajastule omaste joontega;
 oskab analüüsida enda ja kaasõpilaste töid.

Hindamine

Kursus on arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja
 osa võtta vähemalt 45% ulatuses praktilistest tundidest;
 teha valmis kõik ettenähtud praktilised tööd ja kirjalikud kunstiteoste või ajastute 

analüüsid;
 osaleda oma töödega koolisisesel õpilastööde näitusel.
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Foto- ja pilditöötlus vabavaraprogrammiga GIMP”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Õpilaste arv 12–15

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija õpib kasutama vabavaraprogrammi GIMP põhitöö-
võtteid, tegema foto- ja pilditöötlust.

Kursuse 
lühikirjeldus

 vabavaraprogrammi GIMP lihtsamate töövõtete tutvustus;
 fotolt vigade kõrvaldamine – plaastri või templi kasutamine, samade töövõtetega 

uue pildi loomine;
 värvusteskaala kasutamine, kontrastsuse saamine, heleduse-tumeduse töökäskluse

kasutamine, erinevatel pildiosadel värvide muutmine, must-valge foto saamine;
 peegelduse ja varju saamine pildile, kihtide kasutamine, ajaloopuu kasutamine, 

filtrite kasutamine;
 piltide kokkuliitmine, kihtide kasutamine, värvusskaala kasutamine õige tonaalsuse 

saavutamiseks, lõikamine kleepimine, kustutamine, õige valguse ja varju saamine 
pildile, pildi lõppviimistlus, kihtide liitmine, õige failivormingu valimine, pildi saatmine 
endale, sõbrale; pildist õnnitluskaardi tegemine.

Kursuse käigus valmib õppijal 5 tööd, kus on kasutatud erinevaid GIMP-i töövõtteid. 
Nende hulgas valmib 1 plakat.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 oskab kasutada lihtsamaid ja enimkasutatavaid GIMP-i programmi töövõtteid;
 oskab töödelda fotot, kõrvaldada fotolt vigu ja määrata kontrastsust;
 oskab kasutada värvusskaalat;
 oskab pilti lõigata ja erinevaid pildiosi kokku liita;
 oskab teha plakatit;
 teab autorikaitse õigusi ega levita internetis teiste inimeste fotosid ega kunstiteoseid

töödeldult ega ka oma nimega;
 on pädev internetikasutaja.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja
 esitada kursuse käigus valminud 5 tööd, kus on kasutatud GIMP-i töövõtteid 

(õpetaja poolt näidatud tööjuhendi järgi vähemalt 75% ulatuses),
 esitada 1 omaloominguline töö, mis on tehtud enda poolt pildistatud foto alusel.

Õppekirjandus
Youtube’i videod programmi GIMP kasutamise kohta, õpetused mujalt internetist, 
õpetaja tööjuhend.
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Kaasaegne kunst – joonista oma kunst”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas)
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: 15–20 õppijat.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppijal tekib võimalus süveneda kaasaegsesse kunsti, 
seostada juba varem õpitut uue infoga ning arendada ja lihvida omaenda kunstilist 
väljenduslaadi. Õppijad saavad proovida erinevaid tehnikaid. Valikaine on täienduseks
gümnaasiumi riikliku õppekava kunsti ainekava läbimisel ning võimaldab tegeleda 
süvendatult sellega, milleks tundides ei ole aega.

Kursuse 
lühikirjeldus

Teooria õppimine toimub käsikäes praktikaga ja kogu õppeprotsessi vältel on olulisel 
kohal avatud vestlused ning õpilaste arvamuse kujunemine kaasaegse kunsti kohta.

Iga teema kohta on ka loominguline ülesanne nt visand, joonistus, perfomance’i etüüd,
foto vms.

 Sissejuhatav tund. Mis ja milline on kaasaegne kunst? Mis on kontseptsioon ehk 
idee?

 Lugu. Mis keeles kunst jutustab? Kunsti lugemine. Üks teos = mitu lugu. Teose 
narratiiv.

 Teema. Avalikud ja varjatud teemad kunstiteoses. Seosed.
 Sümbolite kasutamine kunstis. Sümbolid meie ümber.
 Kunstiteose kontekst. Millises keskkonnas on teos, kuidas see mõjutab?
 Kunstiteose teostus, erinevad võimalused enda väljendamiseks.
 Kas värv on oluline? Kuidas kasutada värve?
 Kunst ja aeg. Kas aeg muudab kunsti ja kas kunst muudab aega?

Kursuse lõpetab iga õpilase personaalne kunstiteos.

3–4 tundi toimuvad Raplamaa Kaasaegse Kunsti keskuses, et külastada koos õppija-
tega näitust ja proovida suureformaadilist joonistustehnikat ning modelli joonistamist.
Õpilased teevad kursuse käigus mitmeid väiksemaid loomingulisi töid ning katsetavad 
erinevaid tehnikaid. Samuti tehakse grupitöid.

Kursuse lõpus valmib igal õpilasel üks suurem teos (nt joonistus, maal, fotoseeria vms).

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 orienteerub kaasaegses kunstis ja tunneb selle põhitunnuseid,
 omab arvamust erinevate kunstnike teoste kohta,
 oskab mõtestada ja analüüsida kunstiteost,
 suudab oma ideid ja mõtteid kunstikeelt kasutades väljendada,
 tunneb erinevaid kunstitehnikaid.

Hindamine

Kursuse läbimist hinnatakse arvestatud/mittearvestatud
 õppija valib ideest lähtuvalt sobiva kunstilise väljundi;
 õppija on kaasa teinud kõik ülesanded, mis on kursuse jooksul olnud;
 õppija on kursuse lõpuks teinud personaalse kunstiteose ja seda kaitsnud 

juhendajate ees.

Õppekirjandus

Valikaine aluseks on KUMU koostatud õppematerjalid kaasaegse kunsti õpetamiseks. 
Samuti jagame kunsti kohta artikleid, mida me tunnis arutame.

Lisaks kasutame tunnis palju erinevate muuseumite digikogusid, et tutvuda kaasaegse
kunstiga.

Soovituslik 
kirjandus

Ants Juske „20. sajandi kunst”
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Keraamika algkursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: 12-24

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 oskab leida endale sobiva eneseväljendusviisi loovaks tegevuseks;
 arendab enda loovust ja julgeb olla loov;
 oskab stressi ja pinget maandada;
 tekitaks huvi keraamika ja skulptuuri vastu.

Kursuse 
lühikirjeldus

 keraamika algtõed ning teooria, keraamika ajalugu,
 praktika
 iseseisev töö nt uurimustööna

Kursuse käigus valmivad
 tarbeese,
 skulptuur,
 iseseisva tööna uurimistöö.

Õpitulemused
Kursuse lõpus õppija:
 teab keraamika algtõdesid;
 oskab teha skulptuuri ja tarbekeraamikat.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õpilane on
 valmistanud savist tarbeeseme ja skulptuuri;
 koostanud miniuurimuse.

Soovituslik 
kirjandus

Soovitus tutvuda ideedega Pinterestis või sotsiaalmeedias.
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Koorilaul”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Regulaarne kooritöö läbi aasta (aktiivne tegevus kestab laulupeo aastatel kuni juulini, 
suvelaager juuli–august):
 kontakttundide arv: 80%
 iseseisvate tööde arv: 20%

Osalejate arv: 12–40

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 õpib kasutama oma muusikalisi teadmisi ja kogemusi kooris laulmisel;
 arendab oma muusikalisi ja vokaalseid võimeid ühe- ja mitmehäälsel laulmisel;
 õpib interpreteerima repertuaari erinevates muusikastiilides;
 õpib orienteeruma kooripartituuris;
 õpib tähtsustama ja teadvustama ühislaulmist ning koorilaulu kui rahvuslikku 

kultuuritraditsiooni;
 omandab teadmisi maailmakultuuri osas;
 õpib hoidma motivatsiooni, taluma protsessiga kaasnevat frustratsiooni;
 kasvab laulupeo traditsiooni austajaks ja edasikandjaks;
 kogeb emotsionaalset rahuolu kokkukõla saavutamisest üheskoos teistega 

(arenevad koostöövõime, enese taandamise oskus ja sallivus erinevuste osas).

Kursuse 
lühikirjeldus

 Töö erineva repertuaariga (ajastu, stiilid).
 Erinevate kontsertkavade ettevalmistus.
 Osalemine konkurssidel/festivalidel (vabariiklikud kui ka rahvusvahelised).
 Osalemine laulu- ja tantsupidudel.
 Indiviidi tasandil vokaalsete võimete arendamine (hääleseade), esinemisoskuste 

arendamine.

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 oskab kasutada oma muusikalisi teadmisi ja kogemusi kooris laulmisel;
 on arendanud oma muusikalisi ja vokaalseid võimeid ühe- ja mitmehäälsel 

laulmisel;
 oskab interpreteerida repertuaari erinevates muusikastiilides;
 orienteerub kooripartituuris;
 tähtsustab ja teadvustab ühislaulmist ning koorilaulu kui rahvuslikku 

kultuuritraditsiooni;
 on laulupeo traditsiooni austaja ja edasikandja.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse aluseks on osavõtt tundidest 80%, osalemine ühistel esinemistel, 1–2 
koorikontserdi külastamine ja refleksiooni kirjutamine.

Õppekirjandus Noodiraamatud (laulupeo laulik jm).
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Loominguvabadus ja improvisatsioon”
Improvisatsioonilised muusikastiilid jazz, folk, rock ja moodne kunst

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv 11
 iseseisvate töötundide arv 10

Osalejate arv: 12–20

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 saab loomingulises tegevuse kogemuse;
 saab tervikuloomise kogemuse erinevaid loominguvõimalusi kasutades;
 tutvub muusikalise improvisatsiooni aluste ja kaasaegse kunsti võimalustega;
 kogeb eduelamust ühise meeskonnana tulemuse saavutamisel.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tegemist on kahe aine lõiminguga. Aine eeldab teatavat varasemat tegelemist kunsti 
või muusika või etenduskunstide või filmiloominguga.

Tutvutakset kaasaegse kunsti meetodite ja võimalustega ning improvisatsioonilise 
muusika võimalustega. Kogu grupiga leitakse ja sõnastatakse ühine idee, kus terviku 
moodustavad kunst ja muusika. Terviku üheks osaks on kunstiteos: maal, 
installatsioon, skulptuur või ka film, teiseks pooleks improvisatsioonilise kallakuga 
muusika. Kas tegemist on jazzi, folgi või rocki või sulamiga kõigest, selles lepitakse 
ühiselt kokku alguses. Kogu kompositsiooni tervik peab väljendama ühist algideed.

Edasi jaguneb grupp eraldi töötubadeks, muusikapool tegeleb enda kompositsiooniga,
kunstipool enda kompositsiooniga. Võimalik on ka veel suurem koostöö. Vahepeal 
toimuvad vajadusel ühisarutelud, viimasel päeval toimub ühisesitlus.

Valmib kompositsioon, mille aluseks on mingi idee või mõte, mis on hetkel osalistele 
tähtis ja mis esitatakse avalikult nädala viimasel päeval. See ühendab tervikuks 
erinevad kunstiliike.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 on kogenud ja õppinud kaasaegse kunsti põhimõtteid ja võimalusi;
 on tutvunud improvisatsioonilise muusika võimalustega;
 on õppinud koostööd ühise idee loomisel ja erinevate kunstialade võimaluste 

kasutamist ühises koostöös selle idee kunstilisel väljendamisel.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja osaleda töötubades ja teha iseseisvat tööd, et 
lõpptulemusena valmiksid moodsa kunsti teosed ja nende esitlusel esitatav muusika.
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Värvid ja helid muusikas ja kunstis 1”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas)
 kontakttundide arv 18
 iseseisvate tööde tundide arv 3

Osalejate arv 12–20

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 oskab tajuda värve teadlikumalt, loob seoseid helide, värvide ja neis sisalduvate 

emotsioonide vahel;
 saab ülevaate värvuste ja helide vaheliste seoste ajaloolistest käsitlustest;
 saab teatava ettevalmistuse, kui elukutsevalikuks on disain, turundus, reklaam või 

psühholoogia;
 saab võimaluse tegeleda muusika ja kunstiga teraapiliselt.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Aine sisaldab kunsti värvusõpetuse teooriat ja praktilisi töid erinevate värvuste 
kasutamisel.

 Samuti tutvutakse värvusõpetuse ja helide seostega erinevatel ajastutel, alates 
antiikajast ja Pythagorase õpetustest kuni tänapäevani.

 Tehakse praktilisi töid, kus tuleb muusikat seostada värvustega, toetudes nii 
varasematele uurimiskäsitlustele, aga ka enda intuitsioonile.

 Tegeldakse iseseisva muusika kuulamise ja analüüsiga ja muusikas oleva 
emotsiooni väljendamisega kunstivahenditega.

 Tehakse lühiettekandeid ja esitlusi.
 Valmib õpimapp, mis sisaldab joonistusi, esitlusi ja analüüse.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 teab olulisemaid värviteooria mõisteid ja oskab neid seostada helide ja muusikas 

olevate emotsioonidega;
 oskab analüüsida helide ja värvide seoseid igapäevaelus;
 oskab näha kommertslikke, sotsiaalseid ja globaalseid aspekte;
 arendab enda kunstioskusi ja muusikakuulamisoskusi, tajub psühholoogilisi seoseid 

nägemise ja kuulamise vahel;
 oskab enda ja ka teiste emotsioonidega paremini toime tulla, neid analüüsida ja 

tasakaalustada läbi muusika ja kunsti.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja esitada õpimapp, kus on olemas eelnevalt õpetajatega 
kokku lepitud arv töid: värvikompositsioonid, esitlused ja analüüsid.

Õppekirjandus
Sander Hiir „Värvid ja helid” https://prezi.com/iahtdb4g8kob/muusika-ja-varvus/
Maret Reinpõld „Värvusõpetus”
https://jkhk.ee/media/Oppematerjalid/varvusopetus/index.html

Soovituslik 
kirjandus

https://jkhk.ee/media/Oppematerjalid/varvusopetus/index.html
https://www.google.com/search?q=V%C3%A4rvus%C3%B5petus&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b
http://lihtsalthuvitav.weebly.com/vaumlrvusotildepetus.html
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LISA 7. Ainevaldkond „Kunstiained”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Värvid ja helid muusikas ja kunstis 2” (Secunda)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas):
 kontakttundide arv: 19
 iseseisvate tööde arv: üks töö, s.t 2 t lõputöö teostamiseks

Eesmärgid

 Soovi luua enda isikupärane nägemus läbi kunsti või muusika erinevate 
stiiliperioodide olemuse kaudu.

 Soovi väljendada seda isikupärase loomingu kaudu.
 Huvi tekitamine värvide ja helide sügavamate seoste vastu ja nende seostamine 

emotsioonide maailmaga.

Kursuse 
lühikirjeldus

Aine sisaldab läbilõiget erinevatest stiilidest, mida käsitletakse nii läbi helide kui ka 
värvide (läbi kunsti ja muusika).

Stiilide kaudu on võimalik tunnetada nii ajalugu kui kaasaega, leida neid ühendavaid 
väljundeid ja selles aines on võimalus leida enda jaoks erinevatest aegadest 
pärinevate stiilide põhjal ka isikupärane kunstiline väljendus, st luua endale midagi 
originaalset (nt riietusese või ehe).

Vaatleme näiteks gootikat, renessanssi, aga ka kaasajale lähemal seisvaid stiile nagu 
avangardism (kunstis abstraktsionism) ja ka subkultuuridest väljakasvanud stiile nagu 
näiteks hip-hop…

Iga käsitletud stiili kohta peab valmima üks praktiline harjutusülesanne. Lõputööks 
valib õpilane ühe stiili ja valmistab isikupärase teose, mis väljendab valitud stiili 
olemust. Esitlusel kasutatakse nii värve kui helisid. Loominguks võib olla nii riietusese,
moekavand, maal, joonistus, muusikapala, disainitoode...

Õpitulemused

Kursusel õpitakse mõistma värvide ja helide maailma terviklikku olemust, analüüsima 
stiilide varjatud olemust, leidma sealt emotsioone ja sõnumeid ja väljendama neid 
enda loomingu kaudu. Õpitakse ka erinevaid kunstitehnikaid ja disainitehnikaid nt 
ehete loomiseks või riideesemete loomiseks

Hindamine
Arvestuse saamiseks on vajalik sooritada iga tundides käsitletud stiili kohta üks 
väiksem harjutustöö ja lõputöö, milleks on mahukam töö ühe enda valitud stiili kohta.

Õppekirjandus

Anu Sepp; Toomas Siitan „Muusikaõpik Gümnaasiumile I”
Igor Garšnek „Õhtumaade muusikalugu III”
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu”
Heie Marie Treier, Sigrid Abiline „Kunstiajalugu gümnaasiumile”

Soovituslik 
kirjandus

Värviteraapia https://moodnekodu.delfi.ee/news/sisustusjadisain/varviteraapia-
umbritse-end-varvidega-mis-sulle-hasti-mojuvad?id=75351569
Eri ajastute kunsti ja muusika kokkukõlad http://kunstjamuusika.weebly.com/
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

KEHALINE KASVATUS

Aine KEHALINE KASVATUS

Aine maht ja 
õppekorraldus

5 kursust, aine on tunniplaanis läbi õppeaasta: kahel perioodil üks kord nädalas, ühel 
perioodil kaks korda nädalas.

Õpetamise aeg Tertia, Secunda, Prima.

Eesmärgid

Kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:
1. väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust inimese tervisele ja tunneb 

rõõmu liikumisest/sportimisest;
2. valdab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks 

harrastamiseks sise- ja välistingimustes;
3. liigub/spordib reeglistikku ning ohutus- ja hügieeninõudeid järgides; teab, kuidas 

käituda sportimisel tekkida võivates ohuolukordades;
4. hindab objektiivselt oma kehaliste võimete taset ning kasutab sobivaid vahendeid ja 

meetodeid nende arendamiseks;
5. liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades;
6. on koostöövalmis, suudab juhendada oma kaaslasi lihtsamate kehaliste harjutuste 

sooritamisel;
7. on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordisündmuste ning tantsuüritustega;
8. valdab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas ning mõistab 

kehakultuuri osa tänapäeva ühiskonnas;
9. on kursis kaitseväeteenistuseks vajaliku füüsilise ettevalmistuse korraga.

Kursuste 
lühikirjeldus

I kursus
 Kehalised võimed ning nende testimine, enda kehalise võimekuse analüüs.
 Kergejõustik – Kiirjooks ja kaugushüpe.
 Võimlemine – Õpilane sooritab harjutuskava ühel võimlemisalal.
 Jõutreeningusse kuuluva harjutusvara täiendamine.
 Korvpall – Korvpalli baaselementide (visketehnika, söötmistehnika, põrgatustehnika) 

õpetamine, meeldetuletamine põhikoolis õpitust. Mängu taktikaliste nüansside 
õppimine 3x3 korvpallis.

 Orienteerumine – Kaardiga suundorienteerumine.
 Frisbee – Uus sportmäng kooliväliseks harrastamiseks.
 Suusatamine – Erinevad sõiduviisid klassika- ja vabatehnikas.

II kursus
 Kehaliste võimete testimine võrdluses enda eelmiste tulemustega. Tulemuste 

analüüs, hinnang tervisele.
 Võimlemine – Õpilane oskab kasutada jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele 

lihasrühmadele. Harjutusvara täiendamine iseseisvaks treeninguks.
 Võrkpall – Ülalt- ja altsööt, palling. Elementide täiustamine 2:2 mängides (lisareegliga 

„Esimest palli tagasi mängida ei tohi”).
 Jalgpall – Söödutehnika ja löögitehnika. Elementide täiustamine 3:3, 4:4 ja 5:5 vastu 

mängides.
 Tantsuline liikumine – erinevate aeroobikasuundadega tutvumine, põhiliikumiste 

omandamine ja kava koostamine.

III kursus
 Kehalised võimed ning enda kehalise võimekuse hindamine vastavalt eelnevatele 

tulemustele. Analüüs ning vajadusel tegevusplaani koostamine kehaliste võimete 
arendamiseks.

 Kergejõustik – Kestvusjooks (erinevad viisid aeroobse võimekuse arendamiseks), 
kolmikhüpe (sammu- ja hüppetehnika).

 Võimlemine – Eelnevate lihtsamate elementide kordamine ning keerulisemate 
elementide lisamine harjutuskavva. Salto ette ja taha õppimine julgestamisega.

 Korvpall – Erinevad koostöö elemendid korvpallis (sööt ja lõige, kate-kattest mäng, 
pallist eemal katted) ning nende kasutamine 5:5 korvpallis.
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 Suusatamine – Erinevate sõiduviiside – klassika- ja vabatehnika – täiustamine.

IV kursus
 NATO test kehalise võimekuse hindamiseks ning kaitseväe kehaliste võimete 

testimise korraga kurssi viimiseks (poistel kohustuslik, tüdrukutel valikuline).
 Võrkpall – Rannavõrkpalli tutvustamine. Ründelöök ja sulustamine. Tehnika 

täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu.
 Sulgpall – Pallingu (tagakäepalling ja eeskäepalling) ja lihtsamate löögitehnikate 

õppimine ning mängu õppimine vastavalt reeglitele.
 Jalgpall – Kohanemine mängureeglitega ning oskus mängida vastavalt määrustele. 

Kohtunikutöö tutvustamine.
 Tantsuline liikumine – Eesti rahvatantsu põhiliikumised. Ühe rahvatantsu 

(pärimustantsu) õppimine (näiteks „Vigala reilender”).

V kursus
 Kehaliste võimete testimine – Vastavalt tulemustele enda tervislikule seisundile 

hinnangu andmine. Analüüs läbi viie kursuse.
 Jõutreening – Treeningu läbiviimine vastavalt etteantud teemale. Soojenduse, põhiosa

ja lõpposa tähtsus ning ülesanded treeningus. Teemad eristatavad lihasgruppide 
täpsusega.

 Tantsuline liikumine- standard- ja Ladina-Ameerika tantsude põhisammud. Teiste 
rahvaste seltskonnatantsude tutvustus.

 NATO test kehalise võimekuse hindamiseks (poistel kohustuslik, tüdrukutel valikuline)
 Gümnaasiumiastmes õpitud sportmängud, mängimine vastavalt määrustele ja 

kohtunikutöö nendes mängudes.
 Suusatamine – 5 km distantsi (tüdrukud) või 10 km distantsi (poisid) läbimine. 

Suusahooldus.

Aine 
õpitulemused

Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1. teab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning teeb regulaarselt 

kehalisi harjutusi;
2. teab tervise ja kehalise aktiivsuse seost ning kehalise koormuse mõju organismis 

toimuvatele
3. muutustele;
4. leiab seoseid enda terviseseisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;
5. oskab kasutada ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnikat, suudab 

hinnata oma oskuste taset ning teab, kuidas neid täiustada ja uusi oskusi omandada; 
6. järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas toimida 

sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
7. suhtub hoolivalt keskkonnasse, harjutuspaikadesse ja inventarisse;
8. hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd 

ning kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma kaaslasi;
9. analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ning 

tegutseb kehalise vormisoleku nimel;
10. valdab teadmisi õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest, 

tunneb rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri ning teab tuntumaid sportlasi 
Eestis ja maailmas;

11. on teadlik kaitseväes rakendatavast füüsilise ettevalmistuse hindamise korrast ja 
NATO testi sisust.

Hindamine
Jooksvad hinded kursuse sees hinnatakse „arvestatud” ja „mittearvestatud”. Hinnete ja 
teiste kriteeriumide kokkuvõttel kujuneb lõplik eristatav hinne.
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Disc golf algajatele”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: 12–25

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 omandab baasteadmised ja -oskused, et ennast edasi arendada disc golfis;
 oskab mängida disc golfi teisi inimesi arvestades;
 liigub värskes õhus ja sh mängib disc golfi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Ülevaade disc golfi ajaloost välismaal ja Eestis. Disc golfi rajad Eestis. Võistlused, 
etikett ja reeglid. https://discgolfmetrix.com kasutamine. Disc golfi varustuse 
tutvustamine. Disc golfi visketehnikad. Praktilised viskeharjutused staadionil (näiteks 
Rapla Kesklinna Kooli staadionil). Praktilised harjutused disc golfi rajal (näiteks Rapla 
Vesiroosi disc golfi rajal). Raja läbi mängimine. Iseseisvalt läbida (kas nädalavõistluse 
vm raames) mõni Eesti rada ja tulemused märkida discgolfmetrix-isse.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 teab disc golfi mängu sisu, reegleid ja etiketti;
 oskab leida lisainformatsiooni disc golfi kohta;
 oskab käituda disc golfi rajal teisi arvestades;
 tunneb erinevaid disc golfi kettaid (nt eristab putterit ja draiverit);
 oskab omal tasemel puttida, läheneda ja draivida.

Väljundid
Kursuse lõpptulemusena õpilane loob endale https://discgolfmetrix.com konto ja läbib 
mõne Eesti raja discgolfi mängides ja tulemusi märkides.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Hinnatakse praktilistes tundides ülesannete sooritust ja „kursuse töö” olemasolu 
discgolfmetrix-is.

Õppekirjandus
Visketehnikate tutvustuse erinevad videod Youtube’is.
Reeglite tutvustus: https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf

Soovituslik 
kirjandus

https://www.pdga.com
http://discgolfiliit.ee
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Jalgpalli abitreener-juhendaja ja sportmängude analüüsi 
algkursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi perioodil september 2021 – juuni 2022

Kontakttunde 35 ak tundi:
I osa: Jalgpalli abitreener-juhendaja – lastejalgpall 20 ak tundi
II osa: Sportmängude analüüs 15 ak tundi

Osalejate arv: maksimaalselt 15 ühes grupis

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 läbib jalgpalli algõpetuse teoorias ja praktikas;
 oskab planeerida 3 osalise treeningu;
 oskab planeerida ühepäevase lastele suunatud spordisündmuse;
 omab algteadmised pallimängude mängureeglitest;
 omab algteadmised sportmängude filmimisest erinevate tehniliste lahendustega – 

videokaamera, tehisintellektil põhinevate seadmetega jt;
 teadmised analüüsi tarkvara kasutamisest.

Nende oskustega saab olla oma õpingute või hiljem ka põhitöö kõrvalt abiks treenerile 
laste treeningute juures.

Kursuse 
lühikirjeldus

Õppijad täiendavad järgmisi oskusi ja teadmisi:
 koolitusel osaleja saab teoreetilised ja praktilised baasteadmised lastega töötamise 

spetsiifikast;
 suhtlemisoskus ja pedagoogilised teadmised;
 koostööoskus;
 planeerimisoskus (kogu õppe ja treeningu planeerimine);
 tunni läbiviimise oskus mänguliselt, eakohaselt ning  lihtsamalt keerulisemale 

oskuste omandamise põhimõttel;
 praktilise kogemuse spordisündmuse korraldamisest – idee, planeerimine, eelarve, 

juhendmaterjalid;
 teoreetilised ja praktilised teadmised pallimängualade reeglitest ja kohtunikutööst.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. oskab planeerida 30–90 min treeningu lastele alates 5. eluaastast;
2. oskab vastavalt eesmärgile ja õpilastele tundi planeerida, ette valmistada ja seda 

ise mänguliselt ja eakohaselt kergemalt raskemale põhimõttel läbi viia;
3. oskab ette valmistada spordiürituse juhendmaterjalid ja planeerida tegevused;
4. oskab jäädvustada võistluse või treeningu ja selle põhjal koostada analüüsi klipid 

võistkonna ja mängija põhiselt.

Väljundid Õpilased on abiks treeningtundide läbiviimisel, algatavad sündmuseid.

Hindamine
I kursus: arvestatud/mittearvestatud

Treeningtunni läbiviimine ning osalemine kõigis kontakttundides.
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Jazz-tantsu baaskursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 20
 iseseisvate tööde arv: 1

Osalejate arv: 12–24

Eesmärgid

Õpilane omandab baasteadmised jazz-tantsust. Jazz jaguneb omakorda veel 
alaliikideks: kaasaegne, lüüriline, ladin, show, funk. Õpilastel oleks võimalik tutvuda 
kõikide alaliikidega. Samuti sisaldaks õpe tantsutehnika (pöörded, hüpped, jalatõsted, 
põrandatehnika) omandamist, sest see on tantsimise baasiks. Lisaks paraneks ja 
täieneks füüsiline vorm.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Iga tund koosneks:
 soojendusest;
 tantsutehnika õppimisest ja omandamisest;
 koreograafiakombinatsiooni õppimisest, mis sisaldab eelnevalt õpitud 

tantsutehnikat;
 jõuharjutustest ja venitamisest;
 õppetöös lähtume ka Rapla Tantsustuudio õppekavast, mis on kinnitatud EHISes.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
 oskab teha vajalikku soojendust tantsutunni alguses,
 teab nimetada ja sooritada tantsuelemente,
 teab erinevaid jazztantsu alaliike,
 paraneb füüsiline vorm,
 arendab kehalisi võimeid tantsimise seisukohast,
 suurema huvi tekkimise korral jätkata õpinguid regulaarselt Rapla Tantsustuudio 

tantsutrennides.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks õppija
 osaleb tundides,
 oskab nimetada ja sooritada tundides õpitud tantsuelemente,
 sooritab korrektselt jõu- ja venitusharjutusi,
 erinevaid koreograafiaid tantsides saab aru, mis stiiliga on tegu.

Õppekirjandus http://dance.lovetoknow.com/Jazz_Dance_Terminology

Soovituslik 
kirjandus

http://kuukiri.tantsuliit.ee/
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Matkamine – aktiivne vaimu ja ihu värskendamine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 õpilast (suurema arvu korral saab 
matka korraldada kahes grupis)

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 mõistab ja kogeb, et aktiivne füüsiline tegevus looduses aitab vaimul puhata ning 

matkamine ja looduses viibimine tekitavad positiivseid mõtteid ja häid tundeid;
 märkab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda, loodust;
 mõistab ja hindab looduses (erinevatel vahenditel) liikumisega seotud riske ning 

esmaabi andmise oskuste omandamise tähtsust;
 mõistab, hindab ja väärtustab meeskonnatöö ja füüsilise pingutuse kaudu saadud 

kogemuse enda ja kaaslaste isiksuseomadusi.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Matkamine kui aktiivne vaba aja veetmise ja puhkamise vorm ja kui sportlik tegevus 
normatiivide (raskusastmete) täitmisega.

 Matkaliigid: jalgsi-, jalgratta-, suusa-, vee- (aerudega alustel), mägi- ja automatkad.
 Ohutus matkal.
 Planeerimine on turvalise matka eelduseks: kaart ja/või GPS-seade, riietus: „Ei ole 

olemas halba ilma, on vaid sobimatu riietus!”; jalatsid, varustus ning selle 
kasutamise oskus (telgid, magamiskotid, pealambid jne), vee tähtsus, janu 
kustutamine ning hügieen, toidu valmistamine looduses, väliköök, tule tegemine 
oskuslikult ja ohutult, kaitse päikese ja putukate eest.

 Turvaline käitumine matkal olles. Kui siiski juhtub midagi: 112 teavitamine, esmaabi.
 Keskkonnakaitse. Meie loodusrikkuste märkamine, tundmaõppimine ja hoidmine.
 Matkasihtkohtade valik: koduümbruse tundmaõppimisest maailmaavarustesse ehk 

„Enne Pariisi minekut käi ära Nuustakul!”
 Igaüheõigus ja looduses liikumine; mida võib ja mida ei või teha. Liikumine eramaal.

Kus telkida? Kus võib lõket teha? Kus võib seeni ja marju korjata? Käitumine 
veekogude ääres ja looduskaitsealal.

 Õpilased kavandavad ja sooritavad enda poolt valitud vahendil (kanuu, jalgratas) või
jalgsi vähemalt ühe ööbimisega matka (näiteks RMK matkarajal).

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 mõistab, et puhkuseks sobib mõõdukas füüsiline tegevus looduses ning kasutab 

matkamist ka edaspidi „akude laadimiseks” (tal tekib huvi uute seikluste ja 
väljakutsete järele ehk ta nakatub „matkapisikusse”);

 õpib käituma loodust säästvalt ning hoiab ja kaitseb loodust ka edaspidi;
 oskab planeerida matka ning väärtustada meeskonnatööd;
 oskab vähendada matkal ettetulevaid riske, grupiga looduses turvaliselt käituda ning

vajadusel anda esmaabi;
 oskab hinnata kvaliteetset matkavarustust ning valida endale sobiva (sealhulgas 

jalanõud ja riietus);
 oskab süüdata lõket ning sellel ka toitu valmistada.

Hindamine
Õpilane (grupitöö kuni 4 liiget) – teeb esitluse läbitud matka kohta, reflekteerides õpitu 
kasutamist konkreetsel matkal.

Õppekirjandus

1. Esmaabi: http://www.redcross.ee/et/materjalid.html
2. Tõnu Jürgenson „Seljakotiga looduses. Matkaselli taskuraamat” (2012) Raamat on 
ka saadaval e-raamatuna https://www.apollo.ee/e-raamat-seljakotiga-looduses-
matkaselli-taskuraamat.html

Soovituslik 
kirjandus

1. Tõnu Jürgenson „Matkates neljal aastaajal” (2007)
2. Kõikvõimalikud reisiraamatud!
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Rahvatantsuga laulu- ja tantsupeole”
Noorte segarühm ja naisrühm

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas pärast õppetunde Sadolini spordihoones.
Kõik tunnid on kontakttunnid. Vajadusel toimuvad lisatreeningud.

Eesmärgid

Tantsurühma tegevus ja peamine eesmärk pääseda tantsupidudele ja hästi esindada 
oma kooli.

Kursusega taotletakse, et õppija arendab:
 liikuvust ja rütmitunnet,
 meeskonnatööd,
 lavalist kogemust,
 näitleja meisterlikkust,
 erinevaid tantsustiile.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Tantsu õppimine ja omandamine erinevate stiilidega.
 Osalemine tantsupidudel: nii maakondlikel kui ka vabariiklikel.
 Erinevate tantsukavade ettevalmistus.

Õpitulemused
 On tantsupeo traditsiooni edasikandja.
 Teadvustab rahvatantsu kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks õppija
 osaleb treeningtundides;
 omandab repertuaari;
 on aktiivne rühma tegemistes.

Õppekirjandus Tantsujoonised
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Seltskonnatantsud – haritud ja mitmekülgsete inimeste 
meelelahutus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: maksimaalselt 30 õpilast

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 avardab oma maailma, saab uusi teadmisi ja kogemuse erinevatest tantsustiilidest;
 õpib tantsust rõõmu tundma ja selles vaba aja sisustamise ning taastumise 

võimalust nägema;
 omandab uusi liikumisoskusi, parendab oma rühti;
 õpib partneriga koostööd tegema;
 mõistab, et tants pole ainult sammude jada, mis tuleb ära õppida, vaid kehatunnetus

ning ta tunneb ennast oma kehas hästi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Seltskonnatants – sotsiaalne mõõduka füüsilise koormusega vaba aja veetmise vorm, 
mis aitab
 stressi maandada,
 energiataset tõsta,
 suurendada lihasmassi ning parendada rühti ja koordinatsiooni.

Standardtantsud (aeglane valss, Viini valss, fokstrott): tantsude põhisammud ja 
lihtsamad figuurid.

Ladina-Ameerika tantsud (cha-cha-cha, samba, rumba, džaiv): tantsude põhisammud 
ja lihtsamad figuurid.

Käitumine tantsuõhtul – kuidas ennast tantsupõrandal (näiteks ballil) hästi tunda.

Õpitulemused
Kursuse lõpetanud õppija:
 valdab põhiteadmisi ja -oskusi seltskonnatantsust,
 oskab tantsuõhtul käituda ning tunneb end seejuures mugavalt.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks õppija
 osaleb tundides,
 on omandanud erinevate tantsude põhisammud ja lihtsamad figuurid,
 tunneb muusika järgi ära, mis tantsuga on tegemist,
 alustab ja sooritab tantsusamme muusikasse,
 suudab tantsida erinevate partneritega.
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Sissejuhatus füsioteraapiasse”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 18
 iseseisvate tööde arv: 3

Osalejate arv: 12–30

Eesmärgid
Aine läbinud õpilane saab ettekujutuse füsioteraapia olemusest ning teab, mis teda 
antud ainet edasi õppima minnes ees ootab. Õpilases võiks aine läbimine esile 
kutsuda teadmishimu veel rohkem teada saada ja edasi õppida.

Kursuse 
lühikirjeldus

Füsioteraapia olemus:ajalugu, mõiste defineerimine, erinevad füsioteraapia liigid, 
väljundid füsioterapeudile. Anatoomia: inimese skeleti-lihassüsteemi tutvustus. 
Füsioloogia: inimese füsioloogia mõiste defineerimine jmt. Enim levinud haigused, 
millega füsioterapeut sageli tegelema peab. Füsioterapeutiline hindamine, kergemate 
hindamismeetodite käsitlus (nt inimese rühianalüüs, liigesliikuvuse hindamine, lihasjõu
hindamine, erinevad funktsionaalsed testid – kükk, ettepainutus jms – millele tähele-
panu pöörama peaks). Erinevad teraapialiigid: terapeutilised harjutused saalis/kodus, 
vesivõimlemine, massaaž, manuaalteraapia, füüsikaline ravi, liikumisretsept. Terapeu-
tiline harjutus, erinevate teraapias kasutatavate harjutusvormide sooritamine ja video 
vaatamine. Toitumine, kehaline aktiivsus ja tervis, algtõed toitumisest, vitamiinidest, 
mineraalainetest, kehalise aktiivsuse olulisusest ja üldiselt tervisest. Traumatoloogia 
mõiste defineerimine, kuidas käituda trauma korral, kuidas tagada nii enda kui ka 
õnnetusse satunu ohutus.

Patsiendikeskne suhtlemine: kuidas peaks patsiendiga suhtlema? Erinevad rolli-
mängud.

Iseseisev töö vabalt valitud füsioteraapiaga seotud teemal, teadusartikli lühikokkuvõte 
ja selle esitamine kaasõpilastele.

Rühmatöö ühe patsiendi juhtumi põhjal n-ö füsioteraapia aruande koostamine. 
Ettekande vormis esitlus kaasõpilastele.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 oskab defineerida terminit füsioteraapia ning on teadlik füsoteraapia erinevatest 

liikidest;
 omab algteadmisi anatoomiast, teab suuremate luude ja lihaste nimetusi;
 omab algteadmisi füsioloogia olemusest;
 omab teadmisi enim levinud haigustest füsioterapeudi seisukohast vaadatuna;
 omab algteadmisi füsioterapeutilisest hindamisest, oskab kasutada lihtsamaid 

hindamismeetodeid;
 omab algteadmisi erinevatest teraapialiikidest ning oskab põhjendada, miks üks või 

teine teraapialiik hea on;
 oskab rakendada erinevaid terapeutilisi harjutusi igapäevases elus, mõistab 

erinevaid harjutuste vorme: staatiline (isomeetriline), dünaamiline (isokineetiline), 
venitusharjutused jne;

 omab algteadmisi toitumisest, toitainete vajadustest, vitamiinidest ja 
mineraalainetest organismis; kehalise aktiivsuse olulisusest ja teab, kui palju peaks 
inimene päevas liikuma, et tervislikult vananeda;

 oskab tegutseda trauma olukorras nii, et tagatud on nii õnnetusse sattunu kui ka 
iseenda ohutus;

 omab algteadmisi suhtlemisest patsiendiga või näiteks ka sõbra/sõbrannaga, kes 
abi vajab;

 oskab analüüsida patsiendi vajadusi ja pakkuda välja teraapiavõimalusi probleemi 
lahendamiseks.

Hindamine Arvestatud/mittearvestatud.
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iseseisev töö – teadusartikli lühikokkuvõte, ettekanne kaasõpilastele (5–10 min)
rühmatöö – etteantud patsiendi juhtumi aruanne, ettekanne kaasõpilastele (15–20 min)

Arvestuse saamiseks on vajalik
 osalemine kõigis valikaine tundides,
 esitada iseseisev töö,
 esitada rühmatöö.

Õppekirjandus

Meeli Roosalu „Inimese anatoomia” Koolibri 2010
David J. Magee „Orthopedic Physical Assessment” 5th või 6th ed. Saunders, Elsevier, 
2006
Peet-Henn Kingisepp „Inimese füsioloogia” TÜ 2000, 2001, 2006 või 2009
Ly Kamja, Maret Pall „Füsioterapeudi käsiraamat” Krisostomus 2011
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja
%20liikumissoovitused.pdf
S. Rollnick, W. R. Miller, C. Butler „Motiveeriv intervjueerimine tervishoius. Kuidas 
aidata patsientidel käitumist muuta” 2011

Soovituslik 
kirjandus

https://www.fifamedicinediploma.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8BFoviL22ubphbkg-0ZF5Q
https://www.youtube.com/user/TestosteroneNation ja https://www.t-nation.com/all-
articles
http://tap.nutridata.ee/avaleht
Blandine Calais-Germain „Anatomy of movement” Eastland press 1993, 2007
Jari Ylinen „Venitusteraapia” Krisostomus 2008
Brody, L. T., Hall, C. M. „Therapeutic exercise: moving toward function” Philadelphia 
Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins 2011
Brody, L. T., Geigle, P. R. „Aquatic exercise for rehabilitation and training” Human 
Kinetics 2009
Brumitt, J. „Core assessment and training” Human Kinetics 2010
Hardman, A., Stensel, D. J. „Physical activity and health. The evidence explained. 
Second edition” Routledge 2009
Houglum, P., Perrin D. H. „Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries. Third 
edition” Human Kinetics 2010
Staugaard-Jones, J. A. „The anatomy of exercise and movement: for the study of 
dance, pilates, sport and yoga” Lotus 2010
Stocchi, V., De Feo, P., Hood, D. A. „The role of physical exercise in disease 
prevention and quality of life improvement” Springer 2007
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Spordiõpe”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

1 kursus G3 tasemel

Eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1. mõistab kehalise vormisoleku olulisust inimese tervisele ja töövõimele ning 

liikumisoskuste osa selle saavutamises;
2. analüüsib oma kehalise võimekuse taset ja kasutab liikumist ning erinevaid 

treeningmeetodeid teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks;
3. täiustab olemasolevaid liikumisoskusi, omandab uusi teadmisi ja oskusi tervist ning 

töövõimet parandava liikumise ohutuks harrastamiseks.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursus annab õpilasele edasi terve ning sportliku inimese kontseptsiooni, avardades 
nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Kursusel keskendub õpilane oma 
kehalise vormisoleku/kehalise töövõime arendamisele ja motoorsete oskuste 
täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja töövõime 
arengut, loovad alust elukestvale liikumisharrastusele.

Teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks. 
Kehalised võimed, nende mõju tervisele; tervise aluseks olev kehaline võimekus. 
Kehaliste võimete arendamise ja kehaliste harjutuste õppimise põhiprintsiibid ja 
meetodid, treeningu ülesehitus. Treeningmeetodid ja treeningtsoonid tervisespordis 
vastupidavusaladel. Treeningkoormuse optimeerimine, treenituse hindamine ning 
treeningkavade koostamine. Eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik. 
Erinevad treeningpõhimõtted jõutreeningul.

Motoorsete oskuste arendamine. Kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames 
õpitud spordialade/liikumisviiside tehnika täiustamine; uute spordialadega tutvumine ja
nende tehnika õppimine.

Liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded spordialade õppimisel ning kehaliste 
võimete arendamisel. Enesekontrollitestid (vastupidavuse, jõu- ja painduvuse testid) ja
enesekontrollivahendite (pulsitester jm) kasutamine. Lihashooldus. Venitusharjutused 
ja vigastuste ennetamine. Puhkus kui treeningu hindamatu osa. Esmaabi enamlevinud
traumade puhul.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
1. omab ülevaadet tervise aluseks olevatest kehalistest võimetest ja tunneb nende 

arendamise võimalusi;
2. analüüsib ja teadvustab oma kehalise töövõime ja motoorsete oskuste taset ning 

kavandab treeningu nende edendamiseks;
3. oskab treenida vastupidavust ning sooritada iseseisvalt jõuharjutusi nii ilma 

vahenditeta kui ka vabasid raskuseid kasutades;
4. teadvustab venitusharjutuste, lihashoolduse ning ka puhkuse tähtsust 

treeningprotsessis;
5. kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/sportimise ohutus- ja hügieeni-

nõuetega seotud teadmisi: teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, 
traumade jms puhul;

6. teeb koostööd kaaslastega: abistab, julgestab ja juhendab neid tunnis/treeningul;
7. oskab hinnata kriitiliselt vähese liikumise negatiivset mõju inimese tervisele;
8. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
9. osaleb aktiivselt tundides; leiab enda kehalise töövõime parandamiseks sobiva 

liikumisviisi/spordiala ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatuse tunde;
10. digipädevus: oskab sportimisel kasutada mobiilirakendusi (endomondo). Otsib 

internetist usaldusväärseid allikaid sportimise ja tervislike eluviiside kohta.

Hindamine Arvestatud/mittearvestatud.
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Soovituslik 
kirjandus

Rein Jalak, Peeter Lusmägi „Liikumise ja spordi ABC”
Rein Jalak, Peeter Lusmägi „Liikumise ja spordi ABC II”
Gunnar Männik „Spordivigastused”
Jaan Loko „Kehalised võimed ja nende arendamise metoodika”
Tony Gallagher „Jõuharjutusi kodus”
Rein Jalak „Enesetestimise käsiraamat”
Rein Jalak, Inga Neissaar „Jõu- ja venitusharjutusi igaühele”
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Toitumine ja tervis”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi:
 kontakttundide arv: 18 kontakttundi
 iseseisvate tööde arv: 3 tundi iseseisvat tööd

Osalus ja hindamine: iga teema materjali kohta sooritab õpilane testi. Tähtajaks 
esitatud testi eest saab õpilane päevikusse hinde AR (arvestatud), mitteesitamise 
puhul MA (mittearvestatud). Aine eest arvestuse saamiseks esitab õpilane 
nõuetekohaselt vormistatud menüü ja 1 nädala oma toitumise analüüsi.

Õpetaja on õpilastele otsesuhtluseks kättesaadav tunniplaani järgselt tundide 
toimumise ajal.

Osalejate arv: 12–30.

Eesmärgid

Kursuse läbinud õpilane:
 tunneb toitumisega seotud võimalusi oma elus ja laiendab silmaringi 

professionaalse toitlustamise hetkeolukorrast Eestis ja maailmas;
 teab toiduga seotud teemade edasiõppimise võimalusi Eestis ja naaberriikides;
 laiendab silmaringi eestlaste toitumistavadest läbi ajaloo;
 teab toitumisega seotud tarbimisprobleemide mõju keskkonnale;
 tunneb tervisliku toitumise põhialuseid, oskab analüüsida oma menüüd ja koostada 

menüüd pidulikuks koduseks õhtusöögiks;
 tunneb levinumaid dieete ja toitumishäireid, tunneb toitumisalast sõnavara ning 

oskab meedias avaldatud toitumisalaseid artikleid lugeda kriitilise meelega;
 tunneb toitumisega seotud äppe ja oskab neist ühte kasutada.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Toitumisvõimaluste mitmekülgsus inimese elus.
 Toiduettevõtete trendid Eestis ja maailmas.
 Toidu ja toitumisega seotud edasiõppimise võimalused Eestis ja lähiriikides.
 Eestlaste toitumistavad läbi ajaloo.
 Toidu ja toiduainete raiskamine ning võimalused toidu säästlikumaks tarbimiseks.
 Toidu tootmise mõju keskkonnale.
 Eesti toitumis- ja liikumissoovitused.
 Seedeelundkond, seedimisprotsessi üldiseloomustus, aine- ja energiavahetus.
 Toitainete tähtsus.
 Makrotoitained: süsivesikud, valgud, rasvad, vesi.
 Mikrotoitained: vitamiinid, mineraalained. Isu kontrollivad hormoonid.
 Söömist mõjutavad sotsiaalsed, psühholoogilised ja emotsionaalsed tegurid.
 Dieedid ja söömishäired.
 Toitumisprogrammid ja äpid.
 Menüü koostamine ja analüüs.

Kursuse käigus valmib nõuetekohane kujundatud pidulik temaatiline menüü ja õpilase 
ühe nädala toitumisanalüüs.

Lõiming

Keemia – Orgaanilised ained (11. klassi õppematerjal). Lõimitakse ainesiseselt, 
juhtides tähelepanu kattuvatele teemadele.

Bioloogia – Makro- ja mikrotoitained, organismi ainevahetus, inimese energiavajadus 
jne (õpikud Bioloogia gümnaasiumile I ja II), kattuvatele teemadele viidatakse 
ainesiseselt. 

Arvuti üldkursus – Aines esitatavad kirjalikud tööd.

Õpitulemused Kursuse lõpetanud õpilane:
 teab ja oskab teadlikult valida erinevaid toitumisvõimalusi;
 teab eesti ja maailma toitlustusettevõtete liigitusi ja tänapäevaseid trende;
 teab, kuhu toiduga seotud teemadel soovikorral edasi õppima minna;
 teab ajalooliselt eestlaste toitumistavade kujunemist;
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 teab, kuidas vältida toidu raiskamist;
 tunneb tervisliku toitumise põhialuseid ja oskab koostada tasakaalustatud menüüd;
 oskab märgata toitumist mõjutavaid tegureid; 
 tunneb levinumaid dieete ja oskab ära tunda toitumishäired;
 tunneb toitumisalast sõnavara;
 oskab vahet teha, mis on meedias avaldatud artiklites tõenduspõhine ja mis 

mittetõenduspõhine informatsioon;
 oskab kasutada vähemalt ühte toitumisega seotud äppi.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 osaleda kontakttundides,
 testida oma teadmisi iga teema lõppedes (arvestatud/ mitte arvestatud),
 koostada nõuetekohane pidulik menüü, 
 esitada reaalse 1 nädala toitumise analüüs.

Õppekirjandus

Õpetaja poolt koostatud loengumaterjal
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused 2015: 
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/149019033869_eesti%20toitumis-%20ja
%20liikumissoovitused.pdf
„Lihtsad soovitused tervislikuks toitumiseks“, TAI 2018
www.toitumine.ee, Tervise Arengu Instituut, soovitused tervislikuks toitumiseks
Õpetaja valitud artiklid ja dokumentaalfilmid.
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Vogue-tantsustiili sissejuhatav kursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi, valikainenädala ajal
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate tööde arv: 5

Osalejate arv: minimaalne 12, maksimaalne 35.

Eesmärgid

Õpilased omandavad algteadmised stiilist, mis ei ole Eestis väga levinud, kuid mis 
annab lisaks koordinatsioonile ja paranenud füüsilisele vormile juurde ka naiselikkust 
ja esinemisjulgust. Ära on õpitud tantsu terminoloogia ning peamised voolud ning 
põhipunktid ajaloost, et tekiks korrektne arusaam tantsustiili olemusest. Õpilased on 
saanud lisaks julgust esineda ning ennast väljendada ja seda koos grupiga. Kursuse 
lõppedes on noored enesekindlad ning valmis astuma lavale näitamaks kursusel õpitut
läbi koreograafia ning jagama saadud teadmisi tantsust ka teistega.

Kursuse 
lühikirjeldus

Sissejuhatav tund, kursuse tutvustus, õpilaste eelnevate teadmiste kontroll.

Aine sisaldab nii teooria kui praktikatunde, mille jooksul õpitakse samm sammu haaval
tantsustiili põhielemente ja olemust. Teoreetiliste tundide näiteteemad:
 Vogue stiili algus päriselt ja erinevad müüdid selle kohta
 Stiili areng ja erinevad suunad, näited videode/filmidena
 Stiili rakendused tänapäeval, väljendusvõimaluste tutvustamine
 Terminoloogia ja tehnika kirjeldus ning ettevalmistus praktiliseks tunniks
 Peamised vigastused tantsus ja nende vältimine, keskendudes stiilile

Praktilised tunnid toimuvad tavalise tantsutreeningu formaadis, mis hõlmab endast 60 
minutit treeningut saalis:
 Soojendus
 Sammude õpetus
 Esinemisoskuse harjutamine, koreograafia harjutamine
 Venitus ja lõdvestus

Kodutööna jagab juhendaja materjale veebi vahendusel, mida ise juurde uurida, kui on
olnud teoreetiline tund, samuti lisaks erinevate maailmatasemel tantsijate jälgimine. 
Praktilises tunnis õpitud koreograafia harjutamine. Kursusel osalejatel on võimalus 
peale kursuse lõppu jätkata treeningutel osalemist ning Miss Raplamaa 2021 pea-
sündmuse laval koos grupiga üles astuda.

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 teab Vogue-tantsutiili ajalugu ning olemust, on õppinud seda nautima;
 on saanud juurde motivatsiooni aktiivseks eluviisiks ja eneseväljenduseks läbi 

tantsulise liikumise;
 oskab iseseisvalt õigetest allikatest leida infot erinevate tantsustiilide kohta;
 on võimeline ja julgeb ennast läbi tantsu väljendada;
 saab võimaluse jätkata sellega tegutsemist peale kursuse lõppu;
 teab peamisi treeningu põhimõtteid ning omab ülevaadet mõningatest 

tänavatantsustiilidest;
 saab võimaluse esineda Raplamaa ühe suurima sündmuse laval.

Kursuse lõpuks kujunevad välja iga tantsija eelistused ja isiksus tantsus, valmib 
grupikoreograafia.

Kursuse väliselt on võimalus osalejatel astuda üles Miss Raplamaa laval.

Hindamine Oluline on õpilase aktiivne osavõtt õppetundidest, kuna seal toimub enamus õpitava 
omandamisest. Paralleelselt praktiliste tundidega puudutatakse teoreetilisi teemasid, 
et tekiks ülevaade, kas õpilastel on teadmised omandatud. Praktilises osas on 
võimalik hinnata õpilase head orienteerumist nii harjutustes kui koreograafias, võttes 
arvesse tema taset kursuse alguses.
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Kursuse lõpus toimub suuline kokkuvõtva tagasiside andmine, mille käigus peavad 
õpilased suutma analüüsida saadud kogemust kasutades korrektset terminoloogiat, 
samuti olema võimelised esitama õpitud koreograafiat.

Kursuse lõpuks peab õpilasel olema saavutatud:
1. osavõtt kursusest vähemalt 18 tunni ulatuses,
2. osalemine aruteludes, kasutades korrektset terminoloogiat,
3. õpitud koreograafia esitamine.

Kursust hinnatakse arvestatud/mittearvestatud.

Õppekirjandus
Erinevad tantsupioneeride isiklikud kodulehed ning väga suures osas treeneri isiklik 
kokkupuude pioneeridega üle maailma. Lisaks erinevad raamatud ning filmid vogue 
stiili ajaloo kohta.

Soovituslik 
kirjandus

Kõik vajalik töötatakse läbi kursuse jooksul ning selle ajal on võimalik jooksvalt jagada 
ka lisamaterjali, millega õpilased saavad soovi korral tutvuda.
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LISA 8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Ujumise algõpetuse juhendaja”
Praktilised oskused, et juhendada algajaid ujuma õppimisel

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul.
Kontakttunde 35 ak tundi (19 akadeemilist tundi on ujumise juhendamise õppeks ja 16
tundi esmaabi koolituseks); kumbki koolitus on planeeritud kahele päevale, kokku 
kestab valikkursus 4 päeva.

Osalejate arv: maksimaalselt 20 ühes grupis

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 läbib ujumise algõpetuse etapid praktiliselt;
 omandab nende edasiandmise oskuse mängude, paarisõppe ning meeskonnatöö 

kaudu;
 õpib kasutama õpilase loovust võimaldavat metoodikat;
 omandab juurdeviivad harjutused veega kohanemiseks, sukeldumise, hõljumise, 

libisemise ja vees edasiliikumise õppimiseks;
 teab ujumisoskuse õpiväljundeid ja hindamiskriteeriumeid;
 oskab kasutada ujumise algõpetuse digitaalseid õppematerjale;
 oskab anda esmaabi.

Õppijad, kes on kursuse läbinud, on omandanud oskused kogu eluks. Nende 
oskustega saab olla oma õpingute või hiljem ka põhitöö kõrvalt abiks ujumisõpetajale 
või treenerile laste ujuma õpetamisel. Samuti saab ujuma õpetada nende oskuste ja 
teadmiste abil oma õdesid ja vendi või tulevikus ka oma lapsi. Samuti on eesmärgiks 
saada endal ujumine selgeks, kui see enne võib-olla ei olnud.

Raplamaal on kaks ujulat ja nendes saab õppija oma oskusi kasutada.

Kursuse 
lühikirjeldus

Õppijad täiendavad järgmisi oskusi ja teadmisi:
 suhtlemisoskus ja pedagoogilised teadmised;
 koostööoskus;
 ujumisoskus (veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, vees 

edasiliikumine);
 planeerimisoskus (kogu õppe ja ujumistunni planeerimine);
 teadmised lapse arengust ja oskused vastavalt sellele planeerida õppekava ja tunde;
 tunnile eesmärgi seadmise oskus ja vastavalt eesmärgile tunni läbiviimine e 

„nähtav„ õpe põhimõtted, kus õpilasele on iga ujumistunni ja iga harjutuse puhul 
arusaadav, miks ta seda teeb;

 tunni läbiviimise oskus mänguliselt, eakohaselt ning lihtsamalt keerulisemale 
oskuste omandamise põhimõttel.

Teooriaõpe klassis vaheldub tööga basseinis. Iga läbitud teooreetilist osa kasutatakse 
basseinis toimuvas praktilises osas. Õppeprotsessis on suur osa iseseisval grupitööl. 
Õpilased valmistavad ise tunni ette ning viivad selle kaasõpilastel läbi ning annavad 
üksteisele tagasisidet, mis toimis ja mis mitte.

Vaata kursuse sisu ka siit: http://www.swimming.ee/veega-sober/opime-ujuma-
koolitused/

Vaata rohkem infot ja videosid www.kooliujumine.ee

Lisaks põhiõppele läbitakse esmaabi põhikoolitus 16 tunni ulatuses.

Esmaabi põhikoolituse eesmärk on anda õppijale (alates 13. eluaastast) põhiteadmised 
sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite 
korral.

Õpitulemused Kursuse lõpul õppija:
1. oskab ise basseinis sukelduda, hõljuda, libiseda ja vees edasi liikuda ehk õpib ka 

ise ujuma;
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2. oskab vastavalt eesmärgile ja õpilastele ujumise algõpetuse tundi planeerida, ette 
valmistada ja seda ise mänguliselt ja eakohaselt kergemalt raskemale põhimõttel 
läbi viia;

3. teab olulisi lapse arengu etappe ja oskuste omandamise viise ning seostab neid 
sobilike pedagoogiliste võtetega;

4. omandab veeohutusalased teadmised ja praktilised oskused;
5. oskab kasutada ujumise algõpetuse digitaalseid õppevahendid;
6. teab ja oskab, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigus-

seisundite korral.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Ujumistunni läbiviimine ning osalemine kõigis kontakttundides.

Õppekirjandus

Raamat „Õpime ujuma”, vaata: http://www.swimming.ee/veega-sober/opime-ujuma-
raamat/
Iga kursusel osalev õpilane saab kursuselt kaasa eelpool nimetatud raamatu, mille 
põhjal toimub kursusel õppetöö.

Soovituslik 
kirjandus

www.kooliujumine.ee
Digitaalsed õppevahendid
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LISA 9. Ainevaldkond „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Majandusõpe”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi:
 kontakttundide arv: 17
 iseseisvate tööde arv: 4

Eesmärgid
Õpilane mõistab majanduse olemust, majanduskeskkonna toimimist ja peamisi 
väljakutseid majanduse valdkonnas.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Erinevad majandussüsteemid
 Turumajanduse olemus – nõudlus ja pakkumine, turg
 Riigi sekkumine turumajandusse
 Maksusüsteem
 Rahvusvaheline majandus ja kaubandus
 Globaalsed väljakutsed (vaesus, ebavõrdsus, keskkonnaprobleemid) ja nende seos 

majandusega

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 arutleb erinevate majandussüsteemide üle;
 kirjeldab turu toimimist nõudluse ja pakkumise tasakaaluna;
 joonistab nõudluse ja pakkumise graafiku;
 nimetab riigi sekkumise viise;
 arvutab erinevaid makse;
 kirjeldab rahvusvahelise majanduse toimimist;
 kirjeldab olulisemaid väljakutseid ja nende seost majandusega;
 arutleb turumajanduse rolli üle globaalsetes väljakutsetes.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud

Tundides teostatakse mitmeid iseseisvaid ja grupi ülesandeid. Aines arvestuse 
saamiseks peab olema 75% töödest teostatud.

Õppekirjandus Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achievement Eesti SA

Soovituslik 
kirjandus

Jackson, T. 2009. Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet. 
Earthscan, UK 
Korten, D. C. 2001. When Corporations Rule the World. Second edition. USA, 
Kumarian Press, Inc.
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LISA 9. Ainevaldkond „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Ettevõtluse alused”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi:
 kontakttundide arv: 17
 iseseisvate tööde arv: 4

Eesmärgid
Õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Isiklikud majanduslikud vajadused, piiratud ressursid
 Turumajanduse olemus – nõudlus ja pakkumine
 Eelarve koostamine
 Eesti maksusüsteem ja maksuarvutus
 Eesti finantsasutustes pakutavad teenused, sellega kaasnevad
 võimalused ja kohustuse
 Infosüsteem e-riik
 Eesti ettevõtluskeskkond ja ettevõtlusvormid
 Palgatöötaja ja ettevõtja
 Äriidee

Õpitulemused
Kursuse lõpetanud õpilane:
 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist,
 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Majanduse SWOT; valuuta väärtuste arvutamine ja analüüs; finantsplaneerimine ja 
eelarve koostamine; kulude kalkulatsioon; bruto- ja netoarvutused; tasakaalupunkti 
leidmine; jääktulu analüüs; projekt „Minu hommik”.

Arvestuse saamiseks on vaja kõikide eelpool nimetatud ülesannete lahendamine nii 
iseseisvalt kui ka grupitööna.

Õppekirjandus Õppematerjal: https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/13232
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 9. Ainevaldkond „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Rahatarkus” (e-kursus)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi I õppeperioodil

Kursus kestab üks trimester ehk 10 nädalat. Tänu e-kursuse formaadile on Sul 
võimalik läbida sisu enda valitud ajal. Tähtis on iganädalased praktilised ülesanded 
esitada õigeaegselt ning sooritada vähemalt 51% tulemusele. Kursuse keskel ja lõpus 
toimub ka kokkulepitud ajal ühine videokõne õpetajaga.

Vaata kursuse tutvustust:
https://k12.instructure.com/courses/132579/assignments/syllabus

Eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda teadmised ning lisaks näidata, kuidas ja kus saad kohe ka 
teadmisi rakendada.

Kursuse 
lühikirjeldus

1. Eesmärkide seadmine
2. Rahalise turvalisuse saavutamine
3. Raha säästmine, kulutamine ja kasvatamine
4. Head ja halvad ostud
5. Laenud
6. Kinnisvara ostmine või üürimine
7. Noorena raha teenimine
8. Kooli kõrvalt lisaraha teenimine
9. Investeerimise alused
10. Kuhu investeeritakse
11. Sinu investeerimisstrateegia
12. Järgmised sammud

Kursusel lahendad ülesandeid, kus näiteks analüüsid, kas Sinu olukorras on targem 
korter osta või üürida. Sellised tööriistad jäävad Sulle alles ja aitavad Sind terve elu.

Õpitulemused
Sina kui kursuse läbija saad teadmised ja oskused, et teha rahalisi otsuseid, mis on 
Sulle kõige kasulikumad.

Hindamine
Hindamine: jooksev.
Hinne: arvestatud/mittearvestatud.
Kursuse hinne tuleb ülesannete ja teadmiste kontrollide edukast sooritusest.
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 9. Ainevaldkond „Majandus- ja ettevõtlusõpe”

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Rohemajanduse põhine disain”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi II trimestril

kontakttundide arv: 17 
iseseisvate tööde arv: 4

Eesmärgid Õppija mõistab jätkusuutlikkuse põhimõtteid majanduses.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Ringmajanduse mudel.
 Keskkonnaprobleemide seos majandusega.
 Rohelise ettevõtja omadused.
 Roheline äriidee (eesmärk, mõõtmed, kommunikatsioon, teenusedisain, analüüs).
 Säästva arengu analüüs.

Õpitulemused
Sul on teadmised jätkusuutliku majanduse põhitõdedest läbi ringmajanduse mudeli. 
Oskad kasutada teenusedisaini tööriistu. Oskad hinnata iseenda omadusi rohelise 
ettevõtjana. Sul on algteadmised rohekommunikatsioonist. Tead, mis on rohepesu.

Väljundid
3-liikmelistes gruppides muudetakse üks toimiv ettevõte roheettevõtteks. Lõppesitlus  
vormistatakse 3 minutilise videona. Muud õppeülesanded esitatakse õpetaja poolt 
antud juhendite alusel.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õppetöö toimub töögruppides. Aines arvestuse saamiseks peavad ülesanded olema 
100% teostatud. Õppijale on abiks hindamismaatriksid.

Õppekirjandus

Rohejuhend. Programm „Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm”. Koostaja: 
Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Erika Pihl, Helen Orav-Kotta, Siiri Tiivits-
Puttonen. 2021. 
Õpetaja poolt valmistatud õppematerjal.

Soovituslik 
kirjandus

Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achievement Eesti SA
Ettevõtluse alused: õppematerjal. https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/13232
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LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Animatsiooni kiirkursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädalal,
 kontakttundide arv: 8 tundi teooriat ja näiteid erinevatest animatsioonitehnikatest;
 iseseisvate tööde arv: 13 tundi praktilist animeerimist;
 kursus toimub Filmitalus (10 km Raplast) koos juhendamisega.

Osalejate arv: maksimaalselt 18.

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õppija:
 hakkab tundma huvi animatsiooni vastu;
 võiks enda jaoks avastada uue kunstiliigi – animatsiooni.

Kursuse 
lühikirjeldus

Animeerimise printsiibid ja muu teooria. Vaatame läbi järgmised animaliigid: 
plastiliinianimatsioon, liivaanimatsioon, lamenukuanimatsioon, esemeline animatsioon,
pixillatsioon.

Seejärel tuleb praktiline animeerimine.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 saab ülevaate animatsioonist;
 orienteerub erinevates animatehnikates;
 oskab ise erinevates tehnikates animeerida.

Väljundid
Õppija loob koostöös teiste rühma liikmetega lühikese animatsiooni oma poolt valitud 
animatsiooni tehnikas. Animatsioonid valmivad juhendamise ja iseseisva praktilise töö 
tulemusena.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestus saadakse kursuse jooksul valminud filmi alusel.

Õppekirjandus Rao Heidmets „Animaõpik”
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Arhitektuur”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: ligikaudu 85% töömahust tehakse tunnis
 iseseisvate tööde arv: 15% töömahust on tehtav iseseisvalt (lõplik jaotus selgineb 

kursuse alguseks

Osalejate arv: 12–15 õpilast.

Eesmärgid Kursusega taotletakse, et õppija saab ettekujutuse arhitekti tööst.

Kursuse 
lühikirjeldus

Arhitektuuri valikaine annab sissejuhatuse arhitekti tööpõhimõtetesse ja 
töövahenditesse.

Kursuse raames käsitleme reaalset avaliku ruumi ala Raplas (projektala tutvustatakse 
kursuse alguses), millele valmivad kursuse lõpuks grupitööna tehtavad arhitektuursed 
projektid. Läbi kursuse käsitleme erinevaid teemasid, kaasnevad arutelud ja väikesed 
ülesanded.

Valikaine struktuur:
1. Sissejuhatus ja teoreetiline osa
2. Koha analüüs

○ tutvume erinevate allikatega ja õpime, kuidas üht ruumi analüüsida
3. Kontseptsiooni ehk kohale sobiliku disaini väljatöötamine – sketšid, skeemid
4. Visualiseerimistehnikad

○ õpime mõõtkavas oma disainimõtteid ja -ideid visualiseerima:
○ 2D : plaanid, skeemid
○ 3D: makett

5. Esitlus – projektide avalik presenteerimine

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 tunneb arhitektuuri valdkonnas olulisi teemasid ja põhimõtteid;
 oskab analüüsida ruumi;
 tunneb erinevaid arhitektile vajalikke visualiseerimistehnikaid.

Hindamine

Arvestatud / mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja
 osaleda kõikides valikaine tundides;
 olla tunnis aktiivne kaasa mõtlema, arutlema ja grupitööd tegema;
 teha kaasa kõik valikaine raames antavad ülesanded;
 kokku panna arhitektuurne projekt (grupis) ja seda esitleda.

Õppekirjandus
Aine formaat ja ülesehitus osaliselt tugineb valikaine õpetajaraamatul „Arhitektuur ja 
elukeskkond” (autorid K. Klementi ja K. Nõmm)
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Avalik esinemine ja sündmuste korraldamine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas):
 kontakttundide arv: 16
 iseseisvate töötundide arv: 5

Minimaalne osalejate arv 12, maksimaalne 25.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 omandab avaliku esinemise põhitõed;
 õpib oskusi hirmude ületamiseks ja tundma oma häält;
 tutvub erinevate kõneliikidega;
 õpib ületama takistusi, mis on esinemisega seotud;
 oskavad erinevaid ürituse tüüpe arvesse võtta;
 oskab nii oma tuleviku töökohas kui ka eraelus korraldada huvitavaid ja edukaid 

sündmusi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Aine sisaldab loenguformaadis tunde ning praktilisi harjutusi grupis ja iseseisvalt.

Teemad
 Kõnelemiseks valmisolek. Enesehinnang. Suhtlemisoskus.
 Keha roll suhtlemisel. Välimus, riietus.
 Esinemishirmu tekke peamised põhjused. Esinemishirmust üle- saamine. Kõne 

liigid. Töö oma kõnega. Koostamine, esitamine.
 Auditooriumi analüüs. Kuulajate tüübid. Argumenteerimine.
 Esitluste põhimõtted ja ohud. Intervjuude liigid. Kodutööd.
 Erinevad ürituste liigid. Sihtrühmad ja nende eripärad. Eelarve. Koht, aeg, kestvus. 

Riskid. Toitlustus. Majutus. Tehnika. Sisse ostetud teenus, kolmas osapool ja 
vastutus. Erinevad inimtüübid.

Kodutöö: rühmatööna ette valmistada üks üritus, mille teema on ette loositud, 
kasutades infot, mis on omandatud valikaine raames. Ürituse reaalne läbiviimine ei 
kuulu kursuse mahu juurde.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 oskab erinevates situatsioonides teha koostööd teiste inimestega; aktsepteerida 

inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
 mõistab ja hindab iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
 väljendab ennast selgelt ja asjakohaselt, esitab ja põhjendab oma seisukohti;
 kirjutab eri liiki tekste, väärtustades õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;
 suudab ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades;
 näeb probleeme ja neis peituvaid võimalusi;
 oskab seada eesmärke ja neid ellu viia;
 oskab korraldada ühistegevusi, näidates initsiatiivi ja vastutades tulemuste eest;
 reageerib paindlikult muutustele ning võtab arukaid riske;
 suudab mõista, et pealtnäha lihtne sündmuse korraldamine on mitmetahuline ja 

ajamahukas tegevus, kus peab silmas pidama ühelt poolt tervikut, tulemust ja teiselt
poolt koosneb kogu tulemus väikestest detailidest, millest ühe ebaõnnestumine võib
kogu tulemuse ära rikkuda.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Oluline on õpilase aktiivne osavõtt õppetundidest, kuna seal tehakse paralleelselt 
teooriaga mitmeid teemakohaseid harjutusi, näiteks väitlused, kõnevõistlus ja 
simulatsioonimängud, pärast mida toimub õppijate tegevuse analüüs.

Rühmatööde ettekanded.

Kursuse lõpus toimub kokkuvõtva tagasiside andmine, mille käigus peavad õpilased 
suutma analüüsida saadud teadmisi ja tegema kokkuvõtteid õpitust.

234 (263)



RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

Õppekirjandus

Carnegie, D. „Suurepäraseks kõnelejaks kiiresti ja lihtsalt” Ilo 2000
Kushner, M. „Avalik esinemine: käsiraamat” Koge 2000
Niiberg, T. „Suhtlemise kuldreeglid: tunnusta, naerata ja kehtesta” Pegasus 2011
Prits, M. „Olge sõna peremees: avaliku esinemise käsiraamat” Atlex 2002
Sündmuste korraldamise raamatuid ei ole eesti keeles ilmunud.

Soovituslik 
kirjandus

Malcolm Kuchner „Avalik esinemine. Käsiraamat”
Õpilastele jagatakse infoleht viidetega olulistele lehekülgedele, kust saab lisamaterjali.
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RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Fotograafia”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 x 70 min (35 akad. tundi) valikainenädalal.

Vajalik digitaalse fotokaamera ja koduse arvuti olemasolu. 

Koduseks fototöötluseks sobib kaameratootjalt pärinev kaameraga kaasas olnud 
tarkvara.

Eesmärgid
Kursusega taotletakse, et õpilane:
 omandab pildistamise ja fototöötluse põhioskused; 
 oskab lugeda ja koostada fotot kui sõnumit.  

Kursuse 
lühikirjeldus

 Fotograafia kui „valgusega kirjutamine“: valguse kasutamine pildistamisel. 
 Loomulik ja kunstvalgus, haju- ja suunatud valgus. Välklambi kasutamise erinevad 

võimalused.
 Kaameraseaded ja fotograafiline mõtlemine erinevate fotožanrite puhul. 
 Õiged töövõtted – kuidas saada oma kaameraga parim tulemus igas olukorras. 
 Praktikas keskendume rohkem portree- ja sündmusfotole, kuid kursusel saadavad 

teadmised on universaalsed kõigi fotoliikide jaoks.
 Fototöötluse põhimõtted ja peamised „tööriistad“.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane:
 oskab pildistada erinevates olukordades;
 tunneb üldjoontes erinevate fotožanrite spetsiifikat.

Tehtud fotod peavad olema selge sõnumi, vormi ja kompositsiooniga ja pildistatud nii, 
et vajadus järeltöötluseks puuduks või oleks minimaalne.

Iga kursusel osaleja koostab kursuse jooksul tehtud töödest portfoolio (esialgu 
digitaalse), mis annab ülevaate tema oskustest. 

Soovi korral on nendest fotodest võimalik hiljem koostada fotonäitus. Varasem 
kogemus on näidanud, et näitust oodatakse ja sellele pannakse liialt suuri ootusi – 
õpilaste vähene kogemus, lühike pildistamise aeg, pealesunnitud teemad ja enamasti 
üsna kehva kvaliteediga fototehnika ei anna üldjuhul seda tulemust, mida fotonäitustel 
ollakse harjunud nägema. Kas esitatud fotodest saab kokku panna näituse, saab 
otsustada alles kursuse lõppedes.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse aluseks on kursusel tehtud tööd: esitatud fotod ja kirjalikud tööd 
(pildianalüüs ja essee).

Õppekirjandus
Tundides toimuvad loengud ja slaidiesitlused. Erialase kirjanduse kohta antakse küll 
soovitused, aga tervele grupile raamatuid korraga tõenäoliselt ei jätku. 
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LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Helidisain muusikas ja animatsioonis”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas)
kontakttundide arv: 16 tundi
iseseisvate tööde arv: 5 tundi

Osalejate arv: 12–30 osalejat

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 tunneb huvi helindamise kui eriala vastu;
 saab sügavama arusaamise helimaailma erinevatest komplikatsioonidest ja 

rõõmudest;
 saab võimaluse katsetada erinevate helidega mängimist ning kirjutada muusikat 

kasutades arvutit instrumendina;
 õpib helisid manipuleerima ning saab ülevaate, mida kõike on ja ei ole võimalik 

helitehnoloogiaga ära teha.

Kursuse 
lühikirjeldus

Käime läbi helisalvestuse protsessi tervikuna, alustades mikrofoni ühendamisest 
helipulti ja lõpetades valmis loo viimistlemisega internetis avaldamiseks. Teeme seda 
läbi väga praktilise lähenemise, s.t iga õpilane peab suutma seda kõike iseseisvalt 
kursuse lõpuks sooritada ning kursus ise koosnebki õpilase juhendamisest läbi 
praktilise protsessi.

Tunnid toimuvad enamasti arvutite ning kõrvaklappidega, sest enamik õpitavast 
toimub arvutiprogrammisiseselt, kuid umbkaudu esimene neljandik tundidest on 
praktiline salvestamine Tõnu Susi muusikastuudios ja õpilase kodus.
Õpilased teevad ise algusest lõpuni muusikapala, raadioreklaami, animeeritud filmile 
tekstid ja helidisaini.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õpilane oskab:
 salvestada ühe mikrofoniga erinevaid instrumente, helisid ja vokaale;
 kasutada elementaarsel tasemel programmi Pro Tools First;
 manipuleerida helisid kasutades ekvalaiserit, kompressorit, erinevaid kajasid, 

moonutusi ja pitch-shifter’eid;
 puhastada helifaile üleliigsest mürast ja moonutustest;
 kirjutada vähemalt ühe muusikapala, olenemata eelnevast loomingulisest 

kogemusest;
 kasutada ja manipuleerida virtuaalseid instrumente;
 orienteeruda professionaalse helistuudio ülesehituses ja tööprotsessis.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Õpilane annab juhendajale digitaalselt üle vastavad helifailid, mis peavad vastama 
antud ülesande kriteeriumitele ning mina õpetajana saan üle kontrollida, kas helifailis 
on kõik vajalik esindatud/tehtud.

Õppekirjandus

Pädevat teemakohast kirjandust ei ole, eriti eestikeelset, kuid on olemas väga 
informatiivsed Youtube’i kanalid, millega õpilased saavad tutvuda. Mõned näited:
https://www.youtube.com/channel/UCpyUGZeMUtOvt57UACw3H2g
https://www.youtube.com/watch?v=QwVgaBOvP9s

Soovituslik 
kirjandus

Veebiajakirjad:
 SoundOnSound.com
 recordingrevolution.com
 homerecording.com/bbs/

237 (263)

https://www.youtube.com/watch?v=QwVgaBOvP9s
https://www.youtube.com/channel/UCpyUGZeMUtOvt57UACw3H2g


RAPLA GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA

LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Jooga”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
Kontakttundide arv: 21

Osalejate arv: ei ole otsest piirangut peale ruumi

Eesmärgid

Eesmärk on inspireerida õpilasi mõtlema laiemalt, nö tavalisest koolihariduses 
pakutavast avaramalt, kastist väljas, ja muuta nad teadlikumaks oma valikutes. 
Innustada neid, et kõik on võimalik, kui nad ise seda soovivad, et nad leiaksid iseenda 
ja oma teekonna elus ning anda neile selleks praktilised töövahendid.

Lisaks kirjutasid paljud juba aine läbinud õpilased, et nad said üle erinevatest 
tervisemuredest, paranes keskendumine, vähenes pinge ja stress, nad muutusid 
enesekindlamaks, positiivsemaks, kasvas enesehinnang, õppisid emotsioonidega 
hakkama saama, kasvas sisemine intuitsioon ja avardus maailmavaade.

Jooga eesmärgiks on inimese evolutsioon, teadvuse avardumine, ajupotentsiaali 
areng.

Kursuse 
lühikirjeldus

Jooga valikaine sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Käsitleme jooga maailmavaadet 
inimese ja universumi suhtes ning seletame lahti, kuidas joogapraktika tehniliselt 
toimib.

Sellele lisaks vaatame erinevaid elulisi teemasid joogaperspektiivist, nagu näiteks 
seksuaalenergia ja selle kasutus, teadlik unenägemine, muusika kuulamine ja info 
tarbimine. Iga päev läbime ka praktika, mis on sobilik igaühele, olenemata füüsilisest 
vormist. Joogapraktika eesmärk on treenida meelt ja meele keskendumist ning keha 
on tööriist, mida selleks kasutame! Vaatame ka mitmeid filme.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 oskab iseseisvalt kodus praktiseerida joogat, vastavalt oma vajadustele, st näiteks 

kui tal on vaja ennast füüsiliselt tervendada, emotsionaalselt tasakaalu viia või 
mentaalselt mõtteid parandada;

 on õppinud paremini tundma nii ennast kui ka teisi vastavalt joogafilosoofiale;
 oskab teha teadlikumaid valikuid elus, näiteks muusika kuulamisel, raamatute 

lugemisel või seksuaalenergia käsitlusel.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Kursuse lõpus kirjutab iga õpilane vabas vormis oma kogemusest, mis tema just 
sellest praktikast/õpetusest sai. Miinimumpikkus ½ A4. Samuti peab õpilane kohal 
olema ja osalema vähemalt 80% tundides.

Õppekirjandus

Meil on olemas kirjalikud materjalid igaks teemaks. Materjalid baseeruvad jooga 
algtekstidel, nagu näiteks Patandžali joogasuutrad, Gheranda Samhita, Shiva 
Samhita, Bhagavad Gita, Hatha Jooga Pradipika jms. Kirjalikud materjalid jagame 
neile, kes soovi avaldavad täiendavaks lisainfoks, nende läbi lugemine ei ole 
kohustuslik.
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LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Juhtimise alused”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi
kontakttundide arv: 17
iseseisvate tööde arv: 4

Eesmärgid

Luua alus teadmiste omandamisele organisatsiooni- ja juhtimisprobleemidest. Anda 
ülevaade juhtimisfunktsioonide olemusest, juhtimisvaldkondadest, mis võimaldavad 
orienteeruda juhtimisprobleemides, kontseptsioonides ja meetodites töötajana ja 
tulevase juhina olenemata sektorist.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Juhtimise põhimõisted.
 Juhtide klassifikatsioon juhtimistasandite ja valdkondade järgi. 
 Juhtide põhirollid ja oskused. 
 Juhtimise ajaloo olulisimad nüansid. Organisatsiooni sise- ja väliskeskkond. 

Juhtimisfunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, motiveerimine, kontrollimine ja 
otsustamine. 

 Juhtimine ja suhtlemine, juhtimisstiilid, võim, autoriteet. 
 Mitmekesisuse juhtimine.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 teab, mis vahe on juhtimisel ja eestvedamisel;
 tunneb juhtimise üldisi aluseid, teab juhtide klassifikatsiooni ning erinevaid rolle ja 

juhtimisfunktsioone;
 orienteerub erinevates juhtimisstiilides ja -meetodites ning analüüsib nende seoseid 

praktilise juhtimistegevusega nii töötaja kui ka juhi vaatenurgast;
 oskab omandatud juhtimisteadmisi seostada igapäevase praktikaga juhi või 

töötajana mistahes organisatsioonis.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud

Tundides teostatakse mitmeid iseseisvaid ja grupiülesandeid. Aines arvestuse 
saamiseks peab olema tunni jooksul 100% töödest teostatud ning viimases tunnis 
tehtud ettekanne juhtimise teemal, kus tuleb intervjueerida 2–3 lähedast nende 
kogemuste osas juhina ja/või juhtidega.

Õppekirjandus
Alas, R. Juhtimise alused. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Külim 2008 (või mõni 
hilisem väljaanne).

Soovituslik 
kirjandus

Daft, R. L., Kendrick, M. & Vershinina, N. „Management”. 2010
Daft, R. „New era of management”. Teine trükk (või mõni hilisem väljaanne). 2008
Northouse, P. G. „Leadership, Theory and Practice”. 2010
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Karjääriplaneerimine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
Kontakttundide arv: 21
Sihtrühm: Secunda lend

Osalejate arv 12–20

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õpilane:
 oleks teadlik enda huvidest, võimetest ja isikuomadustest ning oskaks viia neid 

kokku töö- ja õppimisvõimalustega;
 orienteeruks infos, mis puudutab õppimisvõimalusi, teadmisi töövaldkondadest ja 

tööturu suundumustest;
 julgeks unistada, arendaks oskust seada eesmärke ning teha pikema- ja 

lühemaajalisi karjääriplaane. 

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursuse kolm peamist teemat, mis üksteisega läbi põimuvad, on:
 enesetundmine;
 karjääriinfo (teave õppimisvõimaluste, töövaldkondade ja tööturu kohta);
 planeerimise ja otsustamise põhimõtete tundmine.

Õpitulemuste saavutamiseks kasutatakse lühiloenguid, töölehti, loovharjutusi, 
rühmatöid, arutelusid, veebipõhiste infoallikate kasutamist jms.

Kursuse jooksul moodustub õpimapp tunnis läbitöötatud materjalidest ning teema-
ploki (enesetundmine/ tööturg/ planeerimine ja otsustamine) lõpus tehtavatest 
vahekokkuvõtetest.

Õpitulemused
Kursuse läbinuna oskab õpilane end analüüsida, näha erinevate elurollide seost 
karjäärivalikutega, tunneb tööturu suundumusi, oskab leida infot erialade ja 
õppimisvõimaluste kohta ning kasutada teadmisi oma karjääri planeerimisel.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamise eelduseks on tunnitöös osalemine ja selle käigus tehtavate 
ülesannete sooritamine. Puudumise korral lepitakse õpetajaga kokku iseseisva töö 
ülesanne.

Õppekirjandus Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat.

Soovituslik 
kirjandus

Saksakulm, T. „Karjääriõpetus” 2017
Saar-Veelmaa, T. „Tööga õnnelikuks” 2016
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Loov ja praktiline rõivadisain”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
 kontakttundide arv: 17
 iseseisvate tööde tundide arv: 4

 osalejate arv: 12–15

Eesmärgid

Disain teeb elu paremaks. Meie loome koos õpilastega ka oma väiksed maailma 
parandavad tooted.

Loov tegevus valikainetunnis võimaldab nautida kunsti loomist ning arendada 
väljendusoskust, toetab emotsionaalset ja isiklikku arengut. Aitab mõista läbi praktiliste
tööde loomeprotsessi ja hilisemas elus samu protsesse ka muudes valdkondades 
rakendada. Kursus toetab ettevõtlikku ellusuhtumist. Me loome ja naudime loomisest 
saadud häid emotsioone. Teoreetiline materjal on loominguliselt loomise protsessi 
põimitud, kasutades selleks erinevaid uuenduslikke õppevahendeid.

Koduste ülesannete eesmärk on elavdada ja arendada loovust ja algatusvõimet, 
samuti arendada meeskonnatööoskusi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Valikainekursuse raames on õpilasel võimalik töötada nagu disainer. Töö toimub 
moodustatud meeskondades. Koos läbitakse rõivakollektsiooni loomise protsess, 
käsitledes selle käigus erinevaid teemasid.

Tuletatakse meelde põhikoolist juba tuttavad teemad, mis seonduvad antud ainega: 
matemaatilised valemid, mida on vaja lõigete modelleerimise protsessis (näiteks 
tootele volangide planeerimisel ringi valemid), samuti meeldetuletus värvist ja 
kompositsioonist, kuuevärviring, põhivärvid, teise astme värvid, helestamine, 
tumestamine. Erinevate õmblusmasinatega töötamise põhitõdede meeldetuletus ja 
harjutustööd.

Räägime rõivatööstuse mõjudest meie keskkonnale ja inimestele. Ülevaade 
erinevatest loodust säästvatest tootmisvõimalustest ja uutest suundadest kangaste- ja 
rõivaste tootmises.

Käsitletakse moeloome protsessis vajalikke teemasid, nagu „4 aastaaega” stiilis ja 
kujunduses, skeemjooniste ja moejooniste loomine, värviõpetus, mõõtude võtmine 
ning lõigete valimine ja kopeerimine õmblusajakirjadest, lõigete modelleerimine ja 
sobitamine figuurile, vajalike kangaste ja muude vahendite planeerimine, 
õmblustehnoloogia ja tehnoloogilise järjestuse koostamine, lihtsamad toote 
stiliseerimise ja kaunistamise võtted, õmblustöö.

Õpilane saab teada põhitõed selge ja valgusküllase foto pildistamisest ning kuidas 
oma tööd esinduslikult esitleda. Samuti saab õpilane ülevaate erinevatest 
kirjafontidest, kuidas erinevad fondid tarbijat mõjutavad.

Õppijate ühise loometöö tulemusel sünnib laval etteaste, mis tutvustab kõiki 
kollektsioone ja nende põhiväärtusi. Lavalise etteaste ettevalmistuse käigus on 
õpilastel samuti võimalus jagada kaaslastega oma teadmisi ja kogemusi (lavameik, 
eriliselt hea lavatunnetusega õpilane võib siin näiteks saada koreograafi ülesanded) 
Oluline on, et kogu laval toimuv sünniks koostöös.

Õpitulemused Soovin suunata õpilasi kasutama juba olemasolevaid materjale või kasutatud rõivaid, 
et luua uut ja väärtuslikku, väärtustades säästvat eluviisi.

Kursuse lõpus õppija:
 saab aru lõigete konstruktsioonilisest ülesehitusest, valdab lihtsamaid 

modelleerimise võtteid ja teostab oma oskused praktilise tööna (valmib rõivaese);
 loob loomemapi materjalidega, mida ta hilisemas elus saab ka muudes 

valdkondades rakendada;
 esitleb ja tutvustab koos meeskonnaga oma kollektsiooni ja valminud toodet.
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Kursuse käigus valmivad:
 loovtöö – kollaaž oma esmaste mõtete visuaalseks kaardistamiseks kollektsiooni 

loomise protsessis;
 lühireferaat vabalt valitud Eesti disaineri või muu loomeinimese kohta;
 õpilase isiklik loomemapp, mille vahele ta kogub kõik oma visandid, mis ta on 

loonud erinevaid teemasid läbides („4 aastaaega” stiilis ja kujunduses; värviring ja 
erinevad tonaalsused, halltoonid, helendamine, tumendamine; moejoonise põhitõed;
lihtsamad tehnikad värvide kandmiseks moejonisele; fontidega seonduv; lava 
kujundusega seonduvad joonised ja muud kursuse käigus tekkinud mõtted ja 
tähelepanekud);

 rõivaese, mis on osa tema meeskonna ühisest kollektsioonist;
 valmib luuletus oma kollektsiooni kohta (grupitöö).

Hindamine

 Valminud on kursuse käigus rõivaese, mis kuulub kursuse kaaslastest moodustatud 
grupi kollektsiooni.

 Valminud on igal õpilasel individuaalselt õpimapp oma visandite ja isiklike tähele-
panekute ja mõtetega. Nende esitlemine ja järelduste tegemine. Tagasiside 
andmine õpetaja ja kaasõpilaste poolt.

 Kollektsiooni esitlemine laval.

Kuna iga õppija ja tema loomingulisus on erinev, siis ei toimu hindelist hindamist. 
Õpilase tulemus on kas arvestatud või mittearvestatud.

Õppekirjandus

Erialased teadmised lõigete konstrueerimise, modelleerimise, tehnoloogia ja 
kompositsiooni alal pärinevad Tallinna Tehnikakõrgkoolis lõpetatud õpingute ajast 
rõivaste tehnilise disaini erialal.

Palju praktilisi ülesandeid, mida plaanin lastega läbi viia, pärinevad erinevatelt 
ettevõtlus-, enesearengu-, loometöö turunduse- ja esinemiskoolitustelt, kus olen 
seoses oma tööga osalenud.

Mind on inspireerinud seda kursust kokku pannes veel ka järgnevad raamatud:
Humberstone, Fion „How to style yor brand” ja „Brand brilliance”;
Williams, Robin „Non Designerś design book”;
Hyndman, Sarah „Why fonts matter”;
Aru, Jaan „Ajust ja arust” (Unest, teadvusest, tehisintellektist ja muustki);
Song, Aimee „Capture your style”;
Doré, Garance „Love Style Life”.

Soovituslik 
kirjandus

Ainet ja õpilase üldist arengut toetavad huvitavad raamatud:
Borsotti, Eleonora „Maailma moe ajalugu sõnas ja pildis”;
Kirkendall, Gabri Joy; Lavender, Laura; Manwaring, Julie; Pacryszyn, Shauna Lynn 
„Kirjakunst ja looming”;
Ericsson, Anders; Pool, Robert „Pea” (How all of us can achive extraordinary things);
Amoruso, Sophia „Girlboss”;
Kleon, Austin „Steal like an artist” ja „Show your work”.
Raamatukogus võiks olla laenutamiseks kasutada ka mõned õmblusajakirjad, kust 
õpilased leiaksid lõikeid, kui neil endal kodus pole sobivaid ajakirju.
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LISA 10. Vabaained

VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Läbirääkimisoskused”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi vastavalt tunniplaanile 3. trimestril

Eesmärgid
Tekitada eeldused saada kursuse aktiivse osalemise ja  läbirääkimiste harjutamise 
tulemusel läbirääkimiste ninja’ks veel  enne, kui osaleja saab täiskasvanuks ja lõpetab
gümnaasiumi.

Kursuse 
lühikirjeldus

 1. paaristund: sissejuhatus ainesse: mida peab teadma kunstist  nimega läbirääki-
mised;

 2. paaristund: 1. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 3. paaristund: 2. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 4. paaristund: Rapla Gümnaasiumi läbirääkimiste simulatsiooni loomine, koduse töö

selgitus;
 5. paaristund: 3. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 6. paaristund: 4. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 7. paaristund: koduste tööde analüüs (läbirääkimiste videod), arutelu;
 8. paaristund: 5. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 9. paaristund: 6. läbirääkimiste simulatsioon, grupitöö, analüüs;
 10. paaristund: kursuse arvestus (nn maavõistlus tuntud täiskasvanutega), tagasi-

side, kokkuvõte, tunnistused, hinnete väljapanek.

Õpitulemused

Kursuse läbinud õpilane

 on teadlik, mida tähendab läbirääkimiste  oskus XXI sajandil: millest läbirääkimised 
koosnevad, mis roll on ettevalmistamisel, kuidas läbirääkimisi läbi viia, kuidas neid  
tulemuslikult kokku võtta;  

 oskab kasutada oskussõnavara ja läbirääkimiste võtmeküsimusi; osaleja teab, kui-
das ära tunda ja toime tulla võimalike destruktiivsete, negatiivsete, aega raiskavate 
ja/või manipulatiivsete situatsioonidega, oskab neisse mitte sattuda, neist välja tulla 
ja läbirääkimistega edasi minna; 

 on rohkete praktiliste simulatsioonimängude lahendamises osalemise tulemusena 
näinud nii ennast kui ka oma kaasõpilasi partneritena, saanud aru oma personaal-
setest tugevustest ja arendamist vajavatest külgedest, mõistnud meie-tekitamise 
kontseptsiooni ning omandanud aja totaalse mitteraiskamise võtted; 

 võib häbenemata kasutada kursusel omandatud oskusi reaalse elu läbirääkimistel 
ükskõik kus ja kellega, saavutades selle juures paremad tingimused ja rahuloleva 
enesetunde oma tasemel sooritusest.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuslik ehk klassitöö + kodutöö + arvestusel osalemine = AR

Õppekirjandus G. Merilo “Esimene läbirääkimiste käsiraamat”

Soovituslik 
kirjandus

Ü. Vooglaid “Elanikust kodanikuks”
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Muusikateraapia 1”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas)
 kontakttundide arv: 20
 iseseisvate tööde arv: 1

Aine avamiseks on vajalik vähemalt 12.

Eesmärgid

Kursuse läbimise tulemusel
 oskad paremini näha, miks on sinu peres sellised käitumismustrid ning oskad neid 

paremini mõista;
 oskad analüüsida, miks sina ise kardad, ärritud, üle reageerid vms teatud 

olukordadele või inimestele;
 tead, mis on muusikateraapia ja millised on peamised muusikateraapia põhimõtted 

ja meetodid;
 oled saanud muusikateraapia omakogemuse ning teadmised, kuidas muusika-

teraapilisi tegevusi enda heaoluks kasutada.

Kursuse 
lühikirjeldus

Mina ise ja minu pere mustrid. Stressi ja ärevuse vähendamine ning käitumismustrite 
analüüsioskus läbi muusika kasutamise.

Sageli puudub vanemate vahel ja seeläbi ka lastel vanematega päris kontakt ja 
suhtlus. Teineteist ei mõisteta, pigem süüdistatakse ja rünnatakse. Selline keskkond 
mõjutab meid ning selle tulemusel tõmbume endasse, otsime pingetest väljapääsu 
kodust väljaspool või äärmuslikel juhtudel tekivad enesehävituslikud mõtted. Aine 
raames analüüsime ennast ja oma pere läbi muusika ning pereteraapia võtete.

Kursuse käigus läbitakse järgmised teemad:
 Eneseanalüüs muusika kaudu – milline pill või muusika ma olen? Milline muusika 

mind toetab ja miks?
 Kuidas toimib muusika minu ajule? Kuidas mõjub rütm, harmoonia, meloodia, 

erinevad pillid jm muusikalised komponendid minu kehale ja psüühikale?
 Millised on muusikateraapia peamised meetodid? Kuidas ja millal neid kasutada?
 Perekonna mustrid ja süsteem. Sümptomaatilised haigused peres. Sõltuvused, 

kaassõltuvus ja enesehävituslikud käitumised. Milline on minu pere muusika?

Ainetundide raames toimub ka grupiteraapia protsess.

Õpitulemused

Valikaine läbinu:
 omab ülevaadet muusikateraapiast, selle vormidest ja kasutusvaldkondadest;
 teab, millised on võimalused muusika teraapiliseks rakendamiseks ning oskab neid 

enda heaoluks kasutada;
 teab, mis on genogramm ja selle peamisi tingmärke;
 omab isiklikku kogemust.

Väljundid
Omakogemusliku grupi- ja individuaaltöö tulemusel valmivad muusikalised 
improvisatsioonid ja loovtööd. Samuti koostab iga õpilane oma pere kohta mustrite 
kaardi ehk genogrammi.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

 Õpilased osalevad aktiivselt tundides toimuvates praktikumides ja teraapiaprotsessis.
 Õpilane on analüüsinud muutusi endas aine läbimise ajal.
 Õpilane on koostanud genogrammi ja selle esitanud.

Õppekirjandus

Kindlat alusmaterjali ei ole, õpilane saab valikaine jaoks koostatud materjalid kaasa.
Muusikateraapiat tutvustavad videod, mis aitavad aru saada, mida muusikateraapia 
endast kujutab:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=COmuqm24zqI
http://oxleas.nhs.uk/advice-and-guidance/children-and-young-peoples-services/music-
therapy/
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Muusikateraapia 2”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Aines saab osaleda ainult esimese kursuse läbinu.

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas):
 kontakttundide arv:20
 iseseisvate tööde arv: kokku iseseisvalt tööd 1

Sobib paremini: september–veebruar 

Aine avamiseks on vajalik vähemalt 12 õpilast. Maksimaalne arv: 24

Eesmärgid

Aine tulemusel
 omad selgemat arusaamist iseenda ja oma pere mustritest, kolmnurkadest, ärevuse

põhjustest ja ärevuse liikumisest, kolmnurgastamisest, düsfunktsionaalsustest ja 
sümptomaatiliste haiguste päritolust;

 oskad paremini ennast kehtestada läbi mina-sõnumite;
 oskad paremini kuulata teisi;
 julged ennast loodetavasti rohkem avada ja koged vähem ärevust sh oma 

perekonnaga.

Kursuse 
lühikirjeldus

Ka jätkukursus on kombinatsioon muusika- ja pereteraapiast. 

Jätkad tööd oma genogrammiga, eesmärgiga mõista veelgi paremini korduvaid 
mustreid, ärevuse allikaid, konfliktide põhjuseid, ärevuse maandamiseks kasutatavaid 
meetmeid sinu peres.

Õpid aktiivset kuulamist ja mina-sõnumite kasutamist – kuidas väljendada ennast ilma 
emotsioonideta, kuid kehtestavalt.

Kasutame ka muusikat eneseanalüüsiks – nii kuulamist kui ka ennast pillidel 
väljendades.

Ainetundide raames toimub esimese ainega võrreldes veidi suuremas mahus ka 
grupiteraapia protsess.

Õpitulemused

Valikaine läbinu: 
 omab ülevaadet muusikateraapiast, selle vormidest ja kasutusvaldkondadest; 
 teab, millised on võimalused muusika teraapiliseks rakendamiseks ning oskab neid 

enda heaoluks kasutada; 
 teab, mis on genogramm ja selle peamisi tingmärke;
 omab isiklikku kogemust.

Väljundid
Omakogemusliku grupi- ja individuaaltöö tulemusel valmivad muusikalised 
improvisatsioonid ja loovtööd. Samuti koostab iga õpilane oma pere kohta mustrite 
kaardi ehk genogrammi. 

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

 Õpilased osalevad aktiivselt tundides toimuvates praktikumides ja 
teraapiaprotsessis.

 Õpilane on analüüsinud muutusi endas aine läbimise ajal. 
 Õpilane on koostanud genogrammi ja selle esitanud.

Õppekirjandus Kindlat alusmaterjali ei ole, õpilane saab valikaine jaoks koostatud materjalid kaasa.
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus
VALIKAINE „Perkussiivne kitarr algajatele”
Kuidas mängida akustilisel kitarril üheaegselt trumme ja kitarri

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 17
 iseseisvate tööde arv: 4

Osalejate arv: 12–20 inimest.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija
 omandab oskused kasutamaks kitarri saateinstrumendina perkussiivses 

mängustiilis.
 omandab suurema muusikalise teadlikkuse, eriti rütmilise osa tajumisel ja 

mõtestamisel;
 on motiveeritud loovaladel eksperimenteerima.

Kursuse 
lühikirjeldus

Kursusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev muusikaline haridus.

 Mängustiili demonstratsioon ning õpilaste motivatsiooni välja selgitamine.
 Kitarri erinevad häälestused ning nende kasulikkus. Metronoomi kasutamine. Mugav

ja jätkusuutlik mängimis-/harjutamisasend.
 Akustilise kitarri ehitus. Trummikomplekti osade lahti mõtestamine ning nende 

tõstmine kitarrile.
 Parema käe töö: erinevate rütmiliste helide otsimine ja nende liigitamine 

(basstrumm, soolotrumm, taldrikud, muud helid).
 Eelnevalt avastatud helide kokkupanek isetehtud „biidiks”. Harjutamine.
 Vasaku käe töö: käe asend ja mängimise lihtsus.
 Esimese akordijärgnevuse õppimine ja mängimine.
 Akordijärgnevusele varem loodud „biidi” lisamine. Ühisharjutamine.
 „Biitide” mitmekesistamine – akordijärgnevusel rütmide vahetamine, toomaks välja 

teose sektsiooni muutumine.
 Lõpukontsertidel ühiselt esitatavate teoste tutvustus.
 Esimese tervikpala sektsioonide kokkupanek ja ühisharjutamine.
 Teise ja kolmanda tervikpala partiide jaotamine. Rühmapõhine harjutamine, esialgu 

sektsioonide kaupa, seejärel terve lugu järjest.
 Kolme laulu ühisharjutamine kitarriansamblina.
 Solistide lisamine. Proovid.
 Peaproov. Lõpukontsert, kus esitatakse ühiselt 3 teost.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 oskab perkussiivses stiilis mängitud kitarriga saata solisti kolme ühiselt esitatava 

teose puhul;
 suudab koordineerida oma käsi, mängimaks kitarril üheaegselt rütmikat ja 

harmooniat;
 teab akustilise kitarri ehitust ning oskab sellega avastada uusi helisid, 

komponeerides need üheks tervikuks;
 oskab kuulata olemasolevate lugude rütmilist ehitust ja taasluua neid oma 

instrumendil;
 oskab häälestada enda instrumenti ning kasutada metronoomi, tagamaks 

järjepidevalt korrektsed ja arengut soosivad harjutamisharjumused.

Hindamine
Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja: esineda lõpukontserdil kitarriansamblis.

Õppekirjandus Internetis leiduvad videod perkussiivset kitarri mängivate artistide esitustest.

Soovituslik 
kirjandus

Vaadata internetis järgmiste artistide perkussiivse kitarri esitusi:
Ben Howard, Leo Stannard, Jacky Bastek, Jon Gomm, Andy McKee, Luca Stricagnoli,
Don Ross, Mike Dawes, Calum Graham, Preston Reed, Michael Hedges.
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Plaatija, tase 4 esmane kutse”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Ainet valides teeb õppija valiku kõigiks kolmeks nädalaks.
70-minutilisi tunde kokku 374.

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul:
 kontakttundide arv: 63 tundi
 iseseisva töö maht: 269 tundi

Aine avamiseks on vajalik vähemalt 12 õpilast.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik 

erinevatest tööturu suundumustest;
2. oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime 

tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise 
eest;

3. paigaldab nõuetekohaselt hüdroisolatsioonimaterjali lähtudes tööülesandest, 
energiatõhusa ehitamise põhimõtetest, tootjapoolsetest paigaldusjuhenditest, töö- ja
keskkonnaohutuse nõuetest;

4. parandab vigastatud hüdroisolatsiooni, juhindudes kehtestatud kvaliteedinõuetest;
5. järgib plaatimistöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- 

ja keskkonnaohutusnõudeid;
6. plaadib nõuetekohaselt tasapinnalised seina- ja põrandapinnad keraamiliste ja 

kiviplaatidega, järgides tööde tehnoloogiat;
7. on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja 

enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
8. rakendab õppetöö käigus omandatut töökeskkonnas toimuval praktikal.

Kursuse 
lühikirjeldus

Plaaditavate pindade ettevalmistamine 7,5 EKAP (117 tundi). Seina- ja põrandapindade 
plaatimine 15 EKAP (234 tundi). Hüdroisolatsioonitööd siseruumides 1,5 EKAP (23 
tundi).

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
1. omab ülevaadet plaatkattega kaetavate pindade ettevalmistamiseks ja 

plaatimistöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest;
2. kavandab tööprotsessi, valib sobivad materjalid ja töövahendid pindade 

ettevalmistamiseks plaatkatte alla ja hüdroisolatsiooni paigaldamiseks;
3. valmistab nõuetekohaselt ette plaatkatte alla minevad aluspinnad, paigaldab 

hüdroisolatsioonimaterjali ning plaadib ehitiste sise- ja välispinnad keraamiliste- või 
kiviplaatidega, eemaldab vigastatud või ebakvaliteetselt paigaldatud plaadid ning 
asendab uutega; vuugib pinnad ja vajadusel viimistleb deformatsioonivuugid;

4. järgib plaatimistöödel etteantud kvaliteedinõudeid; energiatõhusa ehitamise 
põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

5. analüüsib juhendajaga oma tegevust tasandustöödel materjalide ja töövahendite 
kasutamisel ning plaatimistööde erinevatel etappidel.

Õppija rakendab õppetöö käigus omandatut töökeskkonnas toimuval praktikal.

Õppe käigus õppija ehitab nõuetele vastava märga ruumi imiteeriva boksi, valmistab 
ette aluspinnad, hüdroisoleerib, katab seina- ja põrandapinnad plaatidega, viimistleb 
vuugid ja läbiviigud ning puhastab pinnad.

Õppekava moodulitesse on lõimitud järgmised võtmepädevused: Energiatõhusa ehita-
mise põhimõtted, matemaatikapädevus, ITpädevus, võõrkeelepädevus, füüsika, keemia,
sotsiaalsed ja enesekohased pädevused, (rahvusvahelise) meeskonnatöö oskus.

Hindamine Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

 Õpitulemused on saavutatud, kui töö vastab RYL klass 2 nõuetele.
 Visuaalne vaatlus, mõõtmistulemused.
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 Plaaditud pind on sile, vuugid jooksevad sirgelt, pind on puhas, vuugid on korralikult 
täidetud ja viimistletud, nurkadesse ja läbiviikudesse on paigaldatud 
sanitaarsilikoon.

 Kõik iseseisvad tööd on esitatud ja vastavad väljunditele.

Kursus lõppeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omistatakse Plaatija 4 tase esmane 
kutsetunnistus

Õppekirjandus

„Plaatimistööd” Tallinn 2001 REKK trükikoda 2001
„Ehitaja käsiraamat” 2006 Presshouse OÜ 2006
„Ehitusmaterjalide käsiraamat” Presshouse OÜ 2005
„Ehitaja käsiraamat 2008” Presshouse OÜ 2008
www.kiilto.ee
www.mira.ee
www.webber.ee
www.sakret.ee
www.vetonit.ee
www.knauf.ee
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Riigikaitse 1 ja 2” („Riigikaitse” ja „Praktiline õpe välilaagris”)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Aine koosneb kahest kursusest, 21 + 21 tundi.

Eesmärgid

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane:
1. on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral 

Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;
2. järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;
3. mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;
4. väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus

ning selle eriorganisatsioonides;
5. teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset 

reguleerivaid õigusakte;
6. teab kodanikukaitse põhimõtteid;
7. tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;
8. teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
9. on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolu-

kordades käituda ja tegutseda;
10. teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning 

käitub keskkonda säästvalt.

Kursuse 
lühikirjeldus

Põhjalikku ainekava saab lugeda GRÕKist: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa9.pdf#

Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mille maht on kaks kursust, s.o 42 tundi. Üks 
kursus (21 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (21 tundi) on praktiline 
väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris). Praktiliste harjutuste, sh
välilaagri korraldamise eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa läbimine.

Teoreetiline ja praktiline õpe on ainekavas õppeteemade all lõimitult.

Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti sõjaajaloost, sõdade 
tekkeloost, põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva ohtudest, 
kriisidest ja relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest. 
Teoreetilise kursusega omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse 
juhtimisest ning eesmärkidest, kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitikast ning kaitseväeteenistusest. Käsitletakse rivikorra kujunemist ja 
kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse arengut, tähendust ajaloos ja vajalikkust 
tänapäeval ning tutvutakse erinevate relvatüüpidega. Käsitletakse kodanikukaitse 
temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma abivahenditeta toime 
tulema. Õpitakse topograafiat, sh maastikul orienteerumist kaardi ja kompassiga, 
kaitseväe tegevuse mõju keskkonnale ning selle leevendamise võimalusi.

Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades. 
Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järg-
nevad lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmisharjutustega. 
Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, 
ning erinevaid rännakuviise. Topograafia praktiliste harjutustega õpitakse kasutama 
topograafilist kaarti, mõõtkava ja leppemärke ning asimuudi määramist kompassiga. 
Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja kaardiga ning muude positsioneerimis-
süsteemidega. Praktiline esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal
ning elupäästvat ja jätkuvat esmaabi.

Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad 
praktilise kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja 
oskuste tasemel. Harjutamise kaudu omandatakse ettekujutus üksikvõitleja oskustest, 
mis võimaldab tegutseda kriisiolukordades. Tugevneb õpilaste enesekindlus 
riigikaitseülesandeid täites.
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Õpitulemused

Gümnaasiumi lõpetaja:
 on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on 

vajaduse korral valmis Eestit kaitsma;
 tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning 

tagajärgi ühiskonna arengule ja oma lähedastele;
 teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju 

Eesti ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
 leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti 

riigikaitse üldist korraldust reguleerivaid õigusakte;
 teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja 
väärtustab kaitseväelase elukutset;

 tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 
kriisiolukordades ja anda esmaabi;

 orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse
põhimõtteid ning norme;

 tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt.

Hindamine Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Sepatöö algkursus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
Kontakttundide arv: 21

Osalejate arv: 12–16

Eesmärgid Õpilane saab ettekujutuse sepatööde olemusest ning oskab sepistada lihtsama eseme.

Kursuse 
lühikirjeldus

Sepatöö ajalugu. Ülevaade erinevatest sepatöö töövõtetest ja metallmaterjalidest, 
teadmised ning põhioskused metalli käsitsi sepistamisest. Tööohutus ja tervisekaitse.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 väärtustab valitud valikainet ja enda arengut aines;
 mõistab sepatööga seotud tehnoloogilisi protsesse, lähtudes loodusteaduse ja 

matemaatika põhiprintsiipidest ning meeskonna liikme töö rollist;
 vastutab oma töö lõpptulemuse eest;
 tunneb sepatööga seotud erinevaid materjale, valib ja kasutab neid vastavalt 

sepistatud esemete valmistamise tehnoloogiale ja omadustele, loob ohutu 
töökeskkonna ja kasutab materjale säästlikult;

 valmistab sepistatud lihtsamaid esemeid;
 järgib tööohutuse nõudeid ja rakendab asjakohaseid töövõtteid.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vajalik
 osaleda kõigis tundides,
 teha kõik kursuse jooksul tehtavad tööd.
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Suhtlemine ja asjaajamine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi ühe trimestri, st 3 kuu jooksul (kaks 70-minutilist tundi nädalas)
 kontakttundide arv: 15
 iseseisvate töötundide arv: 6

Eesmärgid
Õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Kursuse 
lühikirjeldus

Suhtlemise alused – 21 tundi

1. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine;
2. suhtlemisvahendite kasutamine sh telefoni- ja internetisuhtluse hea tava sh 

küberturvalisus, ametikirjade vormistamise nõuded; netietikett;
3. üldtunnustatud käitumistavad suhtlemissituatsioonides;
4. meeskonnatöö;
5. kultuurilised erinevused suhtlemisel;
6. kliendikeskne teenindus;
7. erinevad teenindussituatsioonid.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õppija:
 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja 

ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt;
 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab 

seda isiklike dokumentide säilitamisega;
 kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii õppe- kui 

võõrkeeles;
 kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava;
 järgib üldtunnustatud käitumistavasid;
 saab aru meeskonnatöö olulisusest ja kõigi liikmete panusest ning on seetõttu 

parem meeskonnatöö tegija.

Hindamine
Arvestuse saamiseks on vaja kõikide eelpool väljundis nimetatud ülesannete 
lahendamine nii iseseisvalt kui ka grupitööna.

Õppekirjandus
T. Tšatšua, M. Lukas „Etikett tööl ja kodus”
T. Erikson„Idioodid minu ümber. Kuidas mõista ennast ja teisi”
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Kursuse nimetus
VALIKAINE „Tallinn – Lübecki linnaõigusega linn. Sissejuhatus 
giidindusse”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 16 (esmaspäev – kolmapäev / reede)
 iseseisvate tööde arv: 5 (neljapäev)
 esmaspäeval ja neljapäeval oleme Tallinnas, teisipäeval ja kolmapäeval koolis

Osalejate arv: 12–18 õpilast

Eesmärgid

Sellel kursusel osalemine annab juurde ning kinnistab juba olemasolevaid teadmisi 
meie aja- ja kultuuriloost, Tallinna linna kujunemisest ja laiendab silmaringi.
Eestit külastab suvisel ajal väga palju väliskülalisi, kes soovivad Tallinna linna näha ja 
eestlastest ning Eestimaast rohkem teada. Seega ongi kursuse kaugem eesmärk 
tutvuda lähemalt giidi tööga, sest see on tegevus, mida saab harrastada hiljem ka 
kõrgkooliõpingute kõrvalt, kui huviks on suhtlemine, kultuur ja ajalugu ning võõrkeeltes
rääkimine.

Kursuse 
lühikirjeldus

Tutvume kursusel giidinduse põhitõdedega, Tallinna linna kujunemislooga ning tänaste
peamiste vaatamisväärsustega.

Iseseisva tööna tuleb valmistada igal osalejal ette kaks väikest ettekannet Tallinna 
vanalinna vaatamisväärsuse kohta. Kursus algab ja lõpeb ekskursiooniga Tallinna 
vanalinnas.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 teab, mida kujutab endast giidi amet;
 tunneb Tallinna kujunemislugu;
 oskab vaatamisväärsust/objekti väliskülalistele tutvustada.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 koostada lühike kokkuvõtte kahe Tallinna vanalinna vaatamisväärsuse/objekti kohta 

ning
 esitleda neid kursuse lõpus Tallinna ekskursiooni käigus teistele kursusel osalejatele.

Õppekirjandus ECCE Revalia väljaanded
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Teatri- ja filmiõppe suvekool” (suvekursus-praktikum)

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursus toimub suvel, võimalus seega võtta lisaks kolmele valikainete nädala 
kursusele.

Suvekool toimub Tarsi loodustalus. Suvekool on juba toimunud 15 aastat ja noortega 
tegelevad laagris oma ala professionaalid. Laagrid on väga erineva sisuga ja eesmärk 
on läbida erinevaid etluskunstide ja filmivaldkondi. Noored tegutsevad nii grupiti kui 
üheskoos.

Suvekool toimub 6 päeva ja noored saavad ühe kursuse.

Kontakttundide arv: 100%

Osalejate arv: ülemist piiri ei ole, laagris on tavaliselt osalenud 40–70 noore ümber üle
Eesti.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et noored saavad juurde eneseväljenduse julgust, uusi 
kogemusi, eneseusku, loomingulist vabadust; suureneb kultuuriteadlikkus ja 
koostöökogemus erinevate etenduskunstide segunemisel, kasvab tehniline taiplikkus. 
Suvekooli läbinud noor on kindlasti uueks õppeaastaks positiivsemalt meelestatud ja 
eluenergiaga rohkem laetud ning teab, et loomingulises koostegutsemise õhkkonnas 
õpib ta tajuma oma jõudu ja väge. See kõik innustab loovalt tegutsema ka 
talveperioodil koolimaja seinte vahel.

Kursuse 
lühikirjeldus

Suvekoolis on võimalus pühenduda väga erinevatele valdkondadele ja valikud on 
aastate lõikes erinevad. Töö protsessi tulemusena võivad valmida nii grupiesitlused 
kui ka ühislooming. Kõik sõltub jällegi igaaastastest valikutest ja selgub tavaliselt iga 
õppeaasta esimeste kuude jooksul. Suvekooli õpetajatena on kaastegevad näitlejad, 
lavastajad, režissöörid, heliloojad, koreograafid, kunstnikud vastavalt valitud 
teemadele.

Õpitulemused

Kursuse lõpus õppija:
 on harjunud kollektiivse tegutsemisega, vastutusega;
 oskab rohkem näha seoseid ja mõista maailma;
 on omandanud oskuse ja vahendid eneseväljenduseks;
 oskab loovust kanaliseerida;
 on õppinud mõtlema ja õppinud õppima;
 on arendanud endas suutlikkust mõista ja hinnata inimestevahelisi suhteid, 

lahendada inimsuhetes esilekerkivaid probleeme;
 oskab suhelda eri olukordades, edastada teavet arusaadavalt ja sisukalt, mõista 

teiste sõnumit;
 suudab mõista ja hinnata iseennast, vastu seista manipuleerimisele;
 väärtustab kultuuri, emakeele oskamist ja valdamist;
 naudib kunstiloomingut.

Hindamine Tuleb osaleda laagris ja loometegevustes. Hinne kursusele arvestuslik.

Õppekirjandus Igal aastal on eeltööna vajalik tutvuda kirjandusliku materjaliga, kui see on olemas.
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

 kontakttundide arv:16
 iseseisvate tööde arv: 5

Eesmärgid
Õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Kursuse 
lühikirjeldus

Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid – 21 tundi

1. Tööohutus ja tööohutust reguleerivad õigusaktid. Ettevõttele kehtestatud nõuded.
2. Tööandja ja töötaja põhilised õigused ning kohustused ohutu töökeskkonna 

tagamisel.
3. Tööohutusalane instrueerimine.
4. Tööõnnetus –töötaja õigused ja kohustused seoses tööõnnetusega, tööõnnetuse 

registreerimine.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, sh tööandja 

vastutust töötaja tervisele;
 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi 

ohutu töökeskkonna tagamisel;
 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, 

bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende 
vähendamiseks;

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides 
sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega;

 saab aru meeskonnatöö olulisusest ja kõigi liikmete panusest ning on seetõttu 
parem meeskonnatöö tegija.

Hindamine

Arvestuse saamiseks õppija:
 leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja 

tööohutuse alast informatsiooni;
 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi 

ohutu töökeskkonna tagamisel;
 teeb töökeskkonna erinevate ohutegurite grupitöö;
 koostab riskianalüüsi ja esitleb meeskonnatööna.

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja kõikide eelpool ülesannete lahendamine nii iseseisvalt 
kui ka grupitööna.

Õppekirjandus
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Kontori ergonoomika (Liina Sahver)

Soovituslik 
kirjandus

http://www.tooelu.ee/et
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Usundiõpetus, maailma usundid”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).
 kontakttundide arv: 21
 iseseisvate tööde arv: 2–4

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
1. oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega ning arutleda 

maailmavaateliste küsimuste üle; tunneb enda ja teiste käitumises ära 
eelarvamusliku suhtumise ning oskab sellele vastu seista nii enda kui ka kaaslaste 
õiguste rikkumisel; samas on võimeline valima ja end leidma keset laia ilma.

2. toob näiteid usuvabaduse põhimõtete toimimise, piiride ja nende rikkumise kohta 
ühiskonnas ning religiooni ja poliitika seoste kohta;

3. iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonide levikul Eestis; tunneb Eestis levinud 
usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja igapäevast avaldumist;

4. arutleb erinevate maailmavaadete mõju üle inimese ja ühiskonna tasandil nii 
positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes; tunneb religiooni uurimise lihtsamaid 
teaduslikke meetodeid;

5. on teadlik oma peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja 
teiste inimeste toimimises; sõnastab oma maailmavaate põhilisi jooni; analüüsib 
enda maailmavaatelisi tõekspidamisi käsitletud religioonide valguses.

Kursuse 
lühikirjeldus

Usundiõpetus on usu- ja mõttevabaduse põhimõtetest lähtuv õppeaine, kus:
1. käsitletakse erinevaid religioone ja usulisi liikumisi;
2. õpitakse tundma religiooni väljendumist kultuuris ning inimese ja ühiskonna elus;
3. arutletakse eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 nimetab religiooni dimensioone ja võrdleb usuteaduse distsipliinide arusaamu 

religioonist;
 nimetab suuremaid religioone maailmas ning võrdleb erinevate statistiliste numbrite 

saamise põhjusi;
 tunneb religioonide klassifitseerimise viise ning analüüsib klassifitseerimisega 

kaasnevaid väärtushinnanguid.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Usundiõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa 
ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi 
ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste (esituste), 
kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Hoiakuid ega 
väärtusi ei hinnata. Põhiline on tundides osaleda.

Õppekirjandus Erinevad Pühakirjad, tekstid ja Leeriõpikud nr 1–3.
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Vabatahtlik tegevus”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

Kursus koosneb 35 tunnist tööst vabatahtlikuna.

Iga tegevuse kannab õppija päevade kaupa õpimappi, kuhu kirjutab tegevuse kirjelduse,
täidetud tööülesanded ja analüüsib, millise kogemuse ta sellest tööst on saanud. 
Juhendaja/korraldaja kinnitab tehtud tööd ja selleks kulutatud aega oma allkirjaga.

Õppija kaitseb õpimappi arvestuse saamiseks õppeaasta lõpul komisjoni ees, kuhu 
kuuluvad õppejuht, õppenõustaja ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.

Vt õpimapi näidist ainekava järel 3. leheküljel. Salvesta see endale arvutisse, prindi 
see välja, täida ja lisa õpimappi.

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 pühendab osa oma vabast ajast vabatahtlikule tegevusele;
 tunneb rõõmu teiste aitamisest;
 saab uusi kogemusi.

Kursuse 
lühikirjeldus

Eesti vabatahtliku tegevuse arengukavas aastateks 2007–2010 on vabatahtliku tege-
vuse määratlus sõnastatud selliselt: Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste
pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad 
peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta 
vabatahtlikuks tegevuseks.

Vabatahtlikul tegevusel on kolm peamist tunnust:
 tegevus toimub vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunniviisiliselt;
 tegija ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi võib saada palju kasu ning tänu-

täheks ka kingitusi;
 tegutsetakse väljaspool oma kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna 

hüvanguks.

Miks tehakse sellist tööd, millest teised saavad kasu, aga ise palka ei saa? Asi polegi 
rahas ega kuulsuses, lihtsalt on asju, mis on vaja ära teha. Tuleb välja, et me ise saame 
asjad korda teha, aidata, teha paremaks ja muuta maailma.

Nii hea, kui saavad
 abivajajad abi ja tähelepanu...
 lapsed haiglas kõhutäie naerda...
 koduta lapse uue kodu ja pere...
 külapidu ja spordi- või kultuuriüritus lahedalt peetud...
 arvamused jagatud...
 meie ohutus ja turvalisus tagatud...
 Eesti metsad, rannad ja õued puhtaks ja korda...
 oskused-teadmised jagatud...
 uued hobid ja sõbrad leitud...
 ühised õigused kaitstud...
 tulekahjud kustutatud...
 loomad päästetud...
 inimesed leitud...
 ja mitmed-mitmed heateod tehtud.

Need on hetked, mille nimel me elame.

Õpitulemused

Kursuse läbimise järel õppija:
 kogeb, et on asju, mis on vaja ära teha;
 kogeb, et on nii hea, kui saab aidata;
 teab, et töö teiste heaks toob rõõmu;
 teab, et töö teiste heaks toob kogemust, eriala, palgatöö;
 teab, et töö teiste heaks muudab maailma;
 suudab ellu viia oma unistusi;
 on rahul, et on hea kodanik.
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Väljundid
Kursuse käigus paneb õppija kokku õpimapi vabatahtliku tegevuse kohta: kus ja millal 
töötas vabatahtlikuna; analüüsib saadud kogemust; võtab juhendajalt kinnituse 
vabatahtlikus tegevuses osalemise kohta.

Hindamine
Kursuse läbimise hindamise vorm: kursuse loetakse arvestatuks, kui õppija osaleb 35 
tundi (akadeemilist tundi) vabatahtlikus tegevuses ja esitab selle kohta õpimapi.

Soovituslik 
kirjandus

https://heakodanik.ee/vabatahtlik-tegevus/
https://vabatahtlikud.ee/

Õpimapi näidis

VABATAHTLIK TEGEVUS

Nimi: Õppegrupp: 

Õppeaasta: 

Kuupäev Tegevuse kirjeldus
Töö maht

tundides ja
juhendaja allkiri

Saadud kogemuse lühianalüüs (mida
õppisid selle päeva tööst, mida võiks
teisiti/paremini teha, mida muuta jmt)

Kinnitan esitatud andmete õigsust (õppija allkiri)
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Kursuse nimetus VALIKAINE „Video, foto ja sotsiaalmeedia”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
● kontakttundide arv: 15
● iseseisvate tööde arv: 6

Osalejate arv 12–30

Eesmärgid

Kursusega taotletakse, et õppija:
 saab aru filmikunsti, video, fotograafia ja sotsiaalmeedia põhitõdedest;
 oskab analüüsida, kuidas video ja foto sotsiaalmeedias enda kasuks tööle panna ja

tuua näiteid, kuidas meedias tähelepanu saada ning kuidas eristuda;
 õpib tundma erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, nende eripärasid ja mida milleks 

kasutada;
 muutub teadlikumaks visuaalse meedia tarbijaks, mille tagajärjel saab ta selle enda

kasuks tööle panna;
 õpib ära elementaarsed video ning foto tegemise oskused nii kaamera kui telefoniga.

Kursuse 
lühikirjeldus

Teooria käigus seletatakse õpilasele erinevate visuaalmeedia valdkondade võimalusi 
ning seejärel lahendatakse väikestes rühmades praktilisi ülesandeid (lähtuvalt 
teooriast).

Õpilased saavad aine käigus proovida teha ise otsast lõpuni ühe konkreetse žanri 
video, fotosessiooni ning luua igale sotsiaalmeedia platvormile ise sisu. Samuti 
vaatame ka mõnda asjakohast dokumentaalfilmi kui ka filmiklassikat.

Valmivad erinevad postitused (videod, pildid, tekstid).

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 suudab orienteeruda visuaal- ning sotsiaalmeedia maastikul ja seal asjalikult 

toimetada;
 oskab kasutada erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid;
 oskab väheste vahenditega luua väärikat sisu;
 oskab kasutada erinevaid multimeedia tööriistu, millega enda või oma tulevase 

ettevõtte tuntust tõsta;
 oskab kasutada enda kasutuses olevat tehnikat maksimaalse tulemuse; 

saavutamiseks väheste vahenditega.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

Arvestuse saamiseks on vaja:
 osaleda loengutes
 sooritada praktilised ülesanded
 teha ja esitada esitlus
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VALIKAINE AINEKAVA

Kursuse nimetus VALIKAINE „Õnnelik elu – enda elu kujundmine”

Kursuse maht ja 
õppekorraldus

21 70-minutilist tundi valikainete nädala jooksul
 kontakttundide arv: 15
 iseseisvate tööde arv: 6

Osalejate arv: 12 õpilast 11. klassist

Eesmärgid
Õppija saab parema arusaamise endast ja elust tervikuna ning sellest, kuidas luua 
rõõmsat ja õnnelikku elu nii endale kui teistele.

Kursuse 
lühikirjeldus

 Inimeseks olemine: kes ma olen ja milleks ma siin olen, minu kutsumus; inimese 
erinevad tahud ja olemuse kihid.

 Tegemine: kuidas tegutseda rõõmsalt ja kergelt nii, et olulised asjad saaksid tehtud 
ja jääks aega ka endale.

 Endaga hakkama saamine: minu emotsioonid, tunded, mõtted, kuidas neid 
suunata?

 Teistega suhtlemine: kuidas luua ja hoida terveid suhteid, mis toovad rõõmu kõigile 
osapooltele?

 Erinevad maailmavaated – nii ratsionaalne kui spirituaalne vaade.

Projekti elluviimine gruppides.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija saab aru:
 kes ta ise on ja mis on tema jaoks oluline,
 milleks ta siin on,
 mis ja kes teda mõjutavad,
 kuidas teisi mõjutada ja suhelda ning koos toimida,
 kuidas ennast analüüsida ja panna tähele mustreid enda elus.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud.

1. Õppija suudab kirjeldada lõpuessees:
 kes ta ise on ja mis on tema jaoks oluline,
 mis ja kes teda mõjutavad,
 käitumismustreid nii enda kui teiste puhul,
 kuidas teisi mõjutada ja suhelda tervemal moel.

2. Meeskonna projekti lõpetamine ja esitlus.

Õppekirjandus

Martin E. P. Seligman „Ehe õnn”.
Matthieu Ricard „Õnn – teejuht elu tähtsaima oskuse arendamisel”.
Dalai-laama, Desmond Tutu, Douglas Abrams „Raamat rõõmust”.
Jim Loehr ja Tony Schwartz „Täiusliku pühendumise jõud”.
Mihaly Csikszentmihalyi „Kulgemine: optimaalse kogemuse psühholoogia”.

Soovituslik 
kirjandus

Dale Carnegie „Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi”.
Robin Sharma „Pühamees, surfar ja tegevjuht: ebatavaline lugu sellest, kuidas 
teostada oma südamesoove”.
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LISA 11. Kooli valikkursused

Aine nimetus ÕPPIDES LOON ENNAST

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas): september–veebruar

Eesmärgid

Kursus aitab õppijat enda õppimise eesmärgistamisel ja õpimotivatsiooni leidmisel. 
Toetab iseseisvate õpioskuste kujunemist ja endale sobivate õppimisviiside leidmist. 
Arendab õppijas enesetunnetuse, -juhtimise ja -regulatsiooni oskuseid. Äratab loovust ja 
aitab kogeda õppimisrõõmu.

Aine 
lühikirjeldus

Kursus Õppides loon ennast on Tertia lennu õppijatele mõeldud kursus, kus fookuses on 
mitmed tänases maailmas vajalikud oskused ja hoiakud.

Kursuse jooksul õpitakse tundma ennast kui õppijat, omandatakse erinevad õppimis-
strateegiad, tegeletakse enda motivatsiooni, enesejuhtimise ja eesmärkidega, analüü-
sitakse enda ja õpetaja rolli ning õppimise saboteerimist, uuritakse mõtlemist ja tundeid, 
suhteid ja suhtumisi, harjutatakse hea kuulamise, eneseesitlemise ja koostööoskusi jne. 
Õppija omandab seeläbi baasoskused ja hoiakud targaks ja tulemuslikuks õppimiseks nii
grupis kui ka individuaalsel tasandil, mis omakorda suurendab õppimisrõõmu ja võimal-
dab vastutuse võtmist iseenda arengu eest.

Õpitulemused

Kursuse lõpetanud õpilane:
 oskab eesmärgistada oma õppimist;
 oskab valida ja rakendada endale sobivaid õppemeetodeid ja õppimisviise nii 

individuaalselt kui grupis; 
 oskab rakendada koostööoskusi erinevates elusituatsioonides;
 oskab ja julgeb võtta vastust oma suhete ja valikute eest;
 oskab toime tulla stressi ja ebaeduga.

Väljundid
Kursusel osalemine ja selle läbimine toetab arusaamist mentor-mentee suhte olemusest 
ja selle vajadusest ning toetab süsteemset mentorvestlustel osalemist.

Hindamine Arvestatud / mittearvestatud.

Õppekirjandus Avatud Meele Instituudi töö- ja infolehed.
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Aine nimetus UURIMISTÖÖ ALUSED

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas).

Eesmärgid

Kursus läbimisega taotletakse, et õppija
 arendab oskust seda eesmärke, sõnastada uurimisküsimuse või hüpoteesi, vastutada 

ülesande elluviimise eest;
 saab teadmised uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist ja 

kaitsmisest;
 saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise 

meetoditest;
 arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
 saab oskuse vormistada arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;
 saab ülevaate töö esitlusest ja kaitsmisest.

Aine 
lühikirjeldus

Auditoorsed loenguid, rühmatöid, iseseisvat tööd Moodle keskkonnas ja individuaalset 
juhendamist. Lisaks toimub kaks seminari, mille jaoks õpilane koostab eneseanalüüsi töö
etappide valmimise kohta ja tutvustab enda tööd rühmakaaslastele.

 Aine raames valmib koostöös individuaalse juhendajaga uurimistöö või praktiline töö.
 Ainesiseselt tutvutakse teadusliku uurimuse põhimõtetega ja meetoditega, uurimistöö 

ülesehitusega.
 Tutvutakse andmetöötlusega ja uurimistöö vormistamise põhimõtetega.
 Saadakse ülevaade retsenseerimise põhimõtete kohta ja harjutatakse retsensiooni 

koostamist.
 Antakse soovitused uurimustöö avaliku esitluse koostamiseks ja esitamiseks

Õpitulemused

 õppetöö jooksul omandab õpilane oskused uurimistöö teema valikuks ja piiritlemiseks, 
oskab sõnastada uurimistöö eesmärki, uurimisküsimusi ja hüpoteesi (võimaluse korral);

 oskab planeerida tööprotsessi, töötada iseseisvalt ja teha koostööd juhendajaga;
 leiab valitud ainevaldkonna kohta vajaliku info ja analüüsib seda kriitiliselt;
 tunneb peamisi andmekogumismeetodeid;
 oskab sobivate meetoditega analüüsida uurimistulemusi;
 oskab vormistada uurimistööd teadustööle esitatavate nõuete ja uurimistöö juhendi järgi;
 esitab ja kaitseb enda uurimistöö või praktilise töö tulemusi;
 oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilaste uurimistöö kohta.

Väljundid

 Rühmatööd erinevate mõistete avamiseks ja tähenduse mõistmiseks.
 Praktilised ülesanded andmekogumise ja analüüsi teemadel, praktilised ülesanded 

viitamise harjutamiseks, vormistusreeglite tundmaõppimiseks jne.
 Uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa kirjutamine ja vormistamine.
 Seminaridel osalemine, eneseanalüüside koostamine.
 Retsensiooni kirjutamine mõnele varem valminud õpilasuurimusele.

Hindamine

Aine kursusehinne on numbriline.

Hinde aluseks on:
 Harjutustööd, sh rühmatööd, mida hinnatakse mitteeristuvalt.
 Seminaridel osalemine, millest osavõttu ja eneseanalüüsi hinnatakse eristuvalt.
 Retsensiooni koostamist ja pikemaid harjutusülesandeid (mooduli lõputöid) hinnatakse

eristuvalt.

Hindest 40% moodustab seminaridel osalemine, 30% harjutusülesanded ja 30% 
retsensioon ja moodulite lõputööd.

Õppekirjandus Moodle’i kursus „Arvuti kasutamine õppetöös”
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LISA 11. Kooli valikkursused

Aine nimetus SILMARINGIKURSUS

Läbiviija Erinevate ainete õpetajad

Aine maht ja 
õppekorraldus

21 tundi kahe trimestri, st 6 kuu jooksul (üks 70-minutiline tund nädalas): september – 
veebruar.
Kontakttundide arv: 21

Eesmärgid

Kursus aitab kaasa:
 iseseisva õppimise ja koostööoskuse arenemisele;
 õpilase maailmapildi kujunemisele;
 silmaringi laienemisele ja seoste loomisele erinevates eluvaldkondades;
 eesti keele lõpueksamiks valmistumisel.

Aine 
lühikirjeldus

Tundides loetakse tekste, kuulatakse-vaadatakse videoid, saateid, filmikatkendeid jm 
erinevatest eluvaldkondadest: ühiskonna ja poliitika, kultuuri, kunsti ja muusika, teaduse, 
IT, keskkonna jm teemadel. Seejärel arutletakse, vastatakse küsimustele, käsitletakse 
tõstatatud probleeme, pakutakse lahendusi, leitakse uudseid vaatenurki, tehakse paaris- 
ja rühmatöid. Kasutatakse foorumõppe metoodikat. Juhendajateks võivad olla mistahes 
aineõpetajad, kelle initsiatiivil huvipakkuvad tekstid kursuse kavasse võetakse. Ka 
õpilased ise saavad/võivad pakkuda tekste, videosid jm.

Õpitulemused

Kursuse lõpul õppija:
 on lugenud-vaadanud-kuulanud erinevaid tekste ja oskab sõnastada oma arvamust;
 arutleb erinevatel teemadel;
 toob välja probleeme ja pakub lahendusi;
 on laiendanud oma silmaringi ja arendanud esinemisoskust.

Väljundid
Osaleb 90% tundides ja aktiivne kaasatöötamine on aluseks arvestuse saamisel.
Arvamuslugu (400 sõna) mistahes valdkonna teemal.

Hindamine Arvestatud/mittearvestatud.

Õppekirjandus Paljundatud tekstid, töölehed, videod, filmikatkendid, saated.
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