
Ajalugu V klass, 35 tundi 

Õpitulemused Õppesisu ja praktilised tööd 

Õpilane 
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, 

lühendeid ja fraase: sajand, aastatuhat, eKr, pKr, 
araabia numbrid, Rooma numbrid, ajaloo 
periodiseerimine; 

2) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste 
eluolu minevikus; 

3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid. 
 

Teema: Ajaarvamine 
Ajaga seotud mõisted.  
Ajalooperioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, lähiajalugu. 

Õpilane 

1) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka 
kirjalikult; 

2) kirjeldab inimeste eluolu minevikus; 
3) kirjeldab mõnda minevikusündmust; 
4) koostab kava ja lühijuttu;  
5) kasutab ajalookaarti; 
6) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
7) teab, et mineviku kohta saab teavet 

ajalooallikatest;  
8) kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid 

mõisteid: kirjalik-, suuline-esemeline allikas.  
 

Teema: Ajalugu ja ajalooallikad 
Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas, 
muistised. 
Muuseum ja arhiiv. 

Õpilane 
1) töötab lihtsamate allikatega; 
2) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka 

kirjalikult; 
3) kirjeldab inimeste eluolu minevikus; 
4) kirjeldab mõnda minevikusündmust; 
5) koostab kava ja lühijuttu;  
6) kasutab ajalookaarti; 
7) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid. 

Teema: Eluolu 

Inimeste elu kiviajal. Maaviljeluse algus. Metalliajastu algus. 
Eesti muinasajal. Esimesed eestlaste asulad - Pulli, Lammasmägi. 
Muinaseestlaste uskumustest.  
Eestlased, suhted naabritega muinasaja lõpul. 
Linnused, muinasmaakonnad. Viikingid. 
Klassühiskonna ja esimeste riikide teke. 
Eesti talu ja rehielamu. Talupojad ja aadlikud. Keskaegne linn, 
käsitöölised ja kaupmehed. Hanasakaubandus.  



 Eesti Rootsi ja Vene riigikoosseisus. 
Eesti talupoegade elu XIX saj, pärisorjuse kaotamine 1816. aastal. 
Eestimaa kubermangus. Elu Eesti Vabariigis. 
Eesti Teise maailmasõja ajal. Elu Eesti NSV-s. 
Elu taasiseseisvunud Eestis. 
 

Õpilane 

1) töötab lihtsamate allikatega; 
2) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka 

kirjalikult; 
3) kirjeldab inimeste eluolu minevikus; 
4) kirjeldab mõnda minevikusündmust; 
5) koostab kava ja lühijuttu;  
6) kasutab ajalookaarti; 
7) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid. 

Teema: Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud 

Eestlaste muistne vabadusvõitlus. Lembitu. Jüriöö ülestõus. 
Eestlased ja ristiusk. Reformatsioon e. usupuhastusliikumine. Martin 
Luther.  
Ameerika avastamine.  
Liivi sõda 1558-1583 Ivan IV. Vaimuelu Rootsi ajal. Forselius. Gustav II 
Adolf. Põhjasõda 1700-1721. Peeter I. Karl XII. 
Ameerika Ühendriikide iseseisvumine 1776.a. 
Rahvavalgustajatetegevus. A.W.Hupel, P.E.Wilde. 
Esimesed eestlased Tartu ülikoolis. K.J.Peterson, Kreutzwald, 
Faehlmann. 
Rahvuslik ärkamine. I üldlaulupidu. Jannsen, Hurt, Jakobson. 
Eesti lipu sünd. EÜS. Eesti Vabariigi sünd. Vabadussõda. Laidoner, 
Kuperjanov, Poska. Tartu rahu. 
Eesti NSVL-i võimu all. 
Eesti taasiseseisvumine. 
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