
Eesti keel VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi;  
2) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt 

eakohaseid teemasid ning lahendab 
probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või 
kirjalikku keelevormi;  

3) oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii 
suhtlust kui ka teemasid; 

4) väljendab oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma 
eriarvamuse; 

5) teeb ettepanekuid, esitab omapoolseid põhjendusi, 
annab vajadusel lisateavet. 

Teema: Suuline ja kirjalik suhtlus 

Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid, 
suhtluspartnerid.  
Erinevates suhtlusolukordades osalemine. 
Suhtlusolukorraga arvestamine.  
Suhtlemisel partneri arvestamine.  
Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, 
tervitamine, telefonivestlus.  
Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. 
Rühmatöö käigus arvamuse avaldamine ja 
põhjendamine.  
Diskussioon.  
Kompromissi leidmine, kaaslase öeldu/ tehtu 
täiendamine ja parandamine. 
Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. 
Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine.  
Väitlus, väitluse reeglid. 
Paaris või rühmas probleemülesannete lahendamine, 
kasutades suhtlemise häid tavasid. 

Õpilane 

1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike 
(peamisi tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamižanreid), 
nende põhijooni ja kasutusvõimalusi;  

2) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti 
kasutusvaldkonnast liigist ja autorist; eristab tarbe-, 
teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üksteisest, 
argisuhtluse ja ilukirjanduse stiilist;  

3) teab peamisi mõjutusvahendeid. 

Teema: Teksti vastuvõtt 
Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja 
reklaamižanrid), nende eesmärgid.  
Teksti vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja 
võrdlemine.  
Kõne kuulamine, märkmete tegemine. 
Konspekteerimine.  
Kõne põhjal küsimuste esitamine.  
Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist 
kokkuvõtte tegemine.  
Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. 



Reklaami keel. 
Kriitiline lugemine. 
Avalik ja varjatud mõjutamine. 
Peamised keelelised mõjutamisvõtted, demagoogia.  
Meediaeetika kesksed põhimõtted. 
Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud.  
Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja 
ülesehitus. 
Juhend ja uurimus.  
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 
Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. 
Kõne kuulamine, märkmete tegemine, kõne põhjal 
küsimuste esitamine. 
Tekstist kokkuvõtte tegemine. 
Reklaami kriitiline lugemine, peamiste keeleliste 
mõjutamisvõtete ja demagoogia märkamine. 
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

Õpilane 

1) leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist 
teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma 
teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis;  

2) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise 
protsesse ja kohandab neid oma eesmärkidele;  

3) oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit;  
4) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ja 

peab lühikest ettekannet ja kõnet). 

Teema: Tekstiloome 

Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine 
konkreetse teema või isikliku kogemuse piires. 
Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. 
Refereerimine. 
Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise võimalused. 
Viidete vormistamine.  
Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. 
Kõne näitlikustamine. 
Ettekande koostamine ja esitamine. 
Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava 
koostamine, mustandi kirjutamine. Kirjandi teema ja 
peamõte, kirjandi ülesehitus.Teksti liigendamine.  
Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine.  
Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. 
Refereerimine teabeallikatele ja alustekstidele viidates. 



Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine. 
Lühikese kõne või ettekande pidamine. 

Õpilane 

1) teab eesti keele lauseehituse peajooni; tunneb 
keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista 
ja kasutada;  

2) teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni;  
3) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; oskab 

õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja 
käsiraamatutest;  

4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste 
analüüsides ja hinnates;  

5) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab 
tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja 
vormistust;  

Teema: Õigekeelsus ja keelehoole 

Üldteemad  
Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil. 
Algustäheõigekiri 
Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja 
ehitised; asutused, ettevõtted ja organisatsioonid; riigid 
ja osariigid; perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid 
ja sarjad; ajaloosündmused; üritused; kaubad.   
Lauseõpetus ja õigekiri 
Lause. Lause suhtluseesmärgid.  
Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja öeldistäide. 
Täiend. Korduvate eri- ja samaliigiliste lauseliikmete ja 
täiendite kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja 
ütte kirjavahemärgistamine ja kasutamine lauses.  
Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause 
osalausete ühendamise võimalused, rindlause 
kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja kõrvallause. 
Põimlause õigekiri. Segaliitlause. Lauselühend. 
Lauselühendi õigekiri. Lauselühendi asendamine 
kõrvallausega. Liht- ja liitlause sõnajärg. Otsekõne, 
kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine 
kaudkõneks  
Õigekirjajuhiste otsimine veebiallikatest, sõna- ja 
käsiraamatutest (www.eki.ee, www.keeleveeb.ee). 
Omandatud keeleteadmiste rakendamine tekstiloomes. 
Tekstide koostamisel tavakohase ülesehituse ja 
vormistuse kasutamine.  

 

Koostaja: Kristina Luhaäär 

http://www.eki.ee/
http://www.keeleveeb.ee/


Kirjandus VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist 

väärtkirjanduse hulka kuuluvat tervikteost (raamatut);  
2) loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja 

mõtestatult, väärtustab lugemist;  
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, 

probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost mõne teise 
teosega. 

Teema: Lugemine 

Erinevate lugemistehnikate valdamine.  
Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 
Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.  
Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja 
sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine 
mõne teise teosega.  
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.  
Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks 
vajalike ülesannete täitmine. 
Nelja väärtkirjanduse hulka kuuluva teose lugemine. 
Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja 
sõnumi tutvustamine.  

Õpilane 

1) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu 
ja kompositsiooni. 

Teema: Jutustamine 

Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha 
muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki 
lõppude lisamine. 
Eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide 
kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee 
järgi.  
Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist 
jutustamine. 
Loetud teosest jutustamine. 
Lugemispäeviku täitmine. 

Õpilane 

1) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja 
analüüsiküsimustele; 

2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja 
tsitaate; 

Teema: Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja 
hindamisküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga, 
teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, 



3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, 
määratleb teose olulisemad sündmused, arutleb 
põhjus-tagajärg-seoste üle; 

4) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja 
käitumist, analüüsib tegelaste omavahelisi suhteid, 
võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja 
demokraatlikest väärtustest; 

5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal 
teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende 
probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii 
tekstist kui ka oma elust; 

6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose 
teema, probleemi ja peamõtte, kirjutab teksti põhjal 
kokkuvõtte; 

7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale 
selgeks nende tähenduse; 

8) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, 
metafoore, isikustamist, võrdlusi ja algriimi; 

9) selgitab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude 
kujundlikkust ja tähendust; 

10) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, 
kogemustele ja väärtustele tuginedes; 

11) seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, 
romaani, ja novelli, haiku ja vabavärsi ning tragöödia 
olemust. 

toetumata tekstile. 
Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja 
peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine.  
Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku 
ja teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. Oma 
arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. 
Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja 
tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine 
tekstist: tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse 
kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi 
olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle 
arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust 
või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 
Teose/loo kui terviku mõistmine 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja 
sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane. Teose 
käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase 
suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva 
maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine.  
Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, 
suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, 
käitumise põhjuste analüüsimine. 
Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. 
Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  
Kirjanduse tüüptegelasi. 
Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. 
Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine, 
kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste 
leidmine.  
Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine.  
Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. 
Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. 
Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja 



kirjandusteose võrdlemine. 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. 
Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõttekorduste 
leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine 
autoriluulest.  
Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, 
retoorilise küsimuse ja hüüatuse tundmine ja kasutamine. 
Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika leidmine.  
Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära 
kirjeldamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine 
ja arendamine.  
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk poploor. 
Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, 
teema arendus, kulminatsioon, lõpplahendus.  
Muutuv ja muutumatu tegelane.  
Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika 
tunnused. Romaani (erinevad liigid) ja novelli tunnused.  
Ulme- ja detektiivromaani tunnused.  
Reisikirja olemus.  
Luule vorm: värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise 
luule tunnused. Motiivi olemus.  
Tragöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, 
dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Intriigi olemus. 
Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle 
valmimine. 
Filmikunsti väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. 
Kirjandusteose ekraniseering.  
 

Teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimuste 
koostamine, küsimustele vastamine. 
Teksti kesksete mõtete leidmine, kokkuvõtte kirjutamine; 



arutlemine teoses käsitletud teemadel, autori ja enda 
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine, loetu põhjal 
järelduste tegemine: 
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust 
või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine 
(www.keeleveeb.ee). 
Tegelase analüüs, tegelastevahelise põhikonflikti 
leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs, erinevate 
teoste peategelaste võrdlemine. 
Tekstist filmilike episoodide leidmine, filmi ja 
kirjandusteose võrdlemine. 
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine; 
teksti kompositsioonielementide määramine. 

Õpilane 

1) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti, jälgides 
esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust;  

2) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.  

Teema: Esitamine 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). 
Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks 
kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; 
korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon.  
Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga.  
Miimika ja žestikulatsiooni jälgimine. 
Luuleteksti esitamine peast.  
Draamateksti esitamine ositi.  
Instseneeringu esitamine.  
Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja 
esitamine.  
Luuleteksti tõlgendamine ja esitamine peast. 
Draamateksti esitamine ositi. 
Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja 
esitamine. 

Õpilane 

1) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava 
(tegelase iseloomustus või miljöö kirjeldus) või jutustava 
(muinasjutu või muistendi) teksti;  

Teema: Omalooming 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi 
töid: ulme- või detektiivjutu, haiku või vabavärsilise 
luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti 

http://www.keeleveeb.ee/


2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega 
kirjandi, väljendades oma seisukohti alusteksti näidete 
ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu 
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja 
õigekirja. 

dramatiseeringu, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, 
tegelase seletuskirja. 
Muudetud žanris teksti (nt luuletuse põhjal kuulutuse, 
uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, mina-
vormis loo, detailide abil laiendatud loo, võrdluste- ja 
metafooriderikka teksti. 
Loo ühest ja samast sündmusest traagilises ja koomilises 
võtmes, kirja teose autorile, teostest valitud ja 
kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) 
alusel kirjandi, või muud sellist. 
Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva 
kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta. 
Omaloominguliste tööde kirjutamine. 
Kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi 
kirjutamine, väljendades oma seisukohti alusteksti 
näidete ja oma arvamuse abil. 

 

Koostaja: Kristina Luhaäär 



Inglise keel VIII klass, 105 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, mpraktilised tööd ja IKT 
Õpilane 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja 

eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma 
seisukohti ning plaane; 

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega 

igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes 
õpitava keele maa kultuuritavadele; 

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu 
vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab 
filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt 
tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 
teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud 

eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid 

Teemad:  
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste 
arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 
Mina ja teised 
Võimed, tugevused ja nõrkused. 
Inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega 
arvestamine. 
Kodu ja lähiümbrus 
Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.  
Kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 
Kodukoht Eesti 
Loodus ja looduskaitse. 
Keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine.  
Elu linnas ja maal. 
Eesti vaatamisväärsused. 
Riigid ja nende kultuur 
Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö 
Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus. 
Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik. 
Töökohad. 
Vaba aeg 
Kultuuriline mitmekesisus. 
Kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam 
 

http://www.keeleveeb.ee/ 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/aisle?q=aisle 

http://www.keeleveeb.ee/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/aisle?q=aisle


https://www.youtube.com/ 
http://www.maplord.com/new-york/manhattan-street-view 

 

Koostaja: Anu Ruus 

https://www.youtube.com/


Vene keel VIII klass, 105 tundi 

Õpitulemused Õppesisu 

Õpilane 
1) Tuleb teda puudutavates igapäevastes 

suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 
rääkiva kõnelejaga 

2) Saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli 
kasutatavaist väljendeist 

3) Mõistab õpitud temaatika piires olulist 
4) Kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste 
5) Hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest 
6) On omandanud esmased teadmised õpitava keele 

maa kultuuriloost 
7) Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa 

kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada 
8) Töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 
9) Hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi 

seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral 
kohandab oma õpistrateegiaid 

10) 8 klassi lõpetaja valdab vene keelt A 2.1 tasemel   
 

Teema: Mina ja teised 
Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja 
lähikondsetega. 

Teema: Kodu ja lähiümbrus 
Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused. 
Igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud 
sündmused ja tähtpäevad 

Teema: Kodukoht Eesti 
Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning 
kultuuritavad, vaatamisväärsused. 
Elu linnas ja maal. 
Ilmastikunähtused, loodus ning käitumine looduses, 
looduskaitse. 

Teema: Riigid ja nende kultuur 
Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 
kombed. 
Mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega 
seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast. 
Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid. 
Eesti naaberriikide ning tuntumate maailmariikide nimed, 
rahvad ja keeled 

Teema: Igapäevaelu. Õppimine ja töö 
Koolitee; koolielu. 
tee küsimine ja juhataminE. 
Hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis. 
Suhtlemine teeninduses ja arsti juures. 
Ametid ning kutsevalik. 

 

 



Osaoskuste õpitulemused 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika 
korrektsus 

Mõistab lihtsaid vestlusi 
ning lühikeste 
jutustuste, teadete ja 
sõnumite sisu, kui need 
on talle tuttaval teemal, 
seotud igapäevaste 
tegevustega ning 
esitatud aeglaselt ja 
selgelt. Vajab kordamist 
ja selget hääldust. 

Loeb üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt isiklikud 
kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, 
kasutusjuhendid); leiab 
tekstis sisalduvat infot 
ja saab aru teksti 
mõttest.  Lugemise 
tempo on aeglane.  
Tekstist arusaamiseks 
oskab kasutada 
koolisõnastikku. 

Oskab lühidalt 
kirjeldada lähiümbrust, 
igapäevaseid toiminguid 
ja inimesi. Kasutab 
põhisõnavara ja 
käibefraase, lihtsamaid 
grammatilisi 
konstruktsioone ning 
lausemalle. Suudab 
alustada ja lõpetada 
lühivestlust, kuid ei 
suuda seda juhtida. 
Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu. 

Koostab õpitud 
sõnavara piires 
lähiümbruse ja inimeste 
kirjeldusi.  Kirjutab 
lihtsaid teateid 
igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt 
postkaart, kutse); 
koostab lühisõnumeid. 
Oskab kasutada 
sidesõnu ja, ning jt. 
Oskab näidise järgi 
koostada lühikesi 
tekste, abivahendina 
kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku.   

Kasutab küll õigesti 
mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb 
sageli vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi 
ajavormid või eksib 
aluse ja öeldise 
ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta 
väljendada tahab. 

 

Koostaja: Antonia Nael 



Matemaatika VIII klass, 140 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1)  liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab 
naturaalarvulise astendajaga ratsionaalarve peast, 
kirjalikult ja taskuarvutiga ning rakendab tehete 
järjekorda; 

2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul; 
3) ümardab arve etteantud täpsuseni; 
4)  selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise 

tähendust ning kasutab astendamisreegleid; 
5) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, 

korrastab seda, moodustab sageduste ja suhteliste 
sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit 
aritmeetilise keskmise järgi; 

6) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel 
juhtudel sündmuse tõenäosuse; 

7) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi; 
8) väljendab murruna antud osa protsentides; 
9) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest; 
10)  määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides; 
11) tõlgendab igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette 

tulevaid protsentides väljendatavaid suurusi, sealhulgas 
laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte; 

12) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Teema: Arvutamine ja protsent 
Arvutamine ratsionaalarvudega. 
 Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). Arvu 
standardkuju. 
Naturaalarvulise astendajaga aste. 
Statistiline kogum ja selle karakteristikud (sagedus, suhteline 
sagedus, aritmeetiline keskmine). 
Tõenäosuse mõiste. 
Protsendi mõiste ja osa leidmine tervikust (kordavalt).  
 Terviku leidmine protsendi järgi. 
Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. Kasvamise 
ja kahanemise väljendamine protsentides. 
Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste 
harjutamiseks. 
 

 

www.miksike.ee 

www.GeoGebra.ee 
 

Õpilane 

1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab 
üks- ja hulkliikmeid ning jagab üksliikmeid ja hulkliiget 
üksliikmega; 

2)  tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab 

Teema: Algebra ja funktsioonid 

Üksliige ja hulkliige. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega. 
Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe ruudu valemid. 
Võrrandi põhiomadused. Lineaarvõrrand. 
Lineaarvõrrandisüsteem.  

http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/


abivalemeid); 
3) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi; 
4)  lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja 

võrdekujulisi võrrandeid; 
5) lahendab lineaarvõrrandisüsteeme; 
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja 

võrrandisüsteemide abil. 
7) selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse 

tähendust; 
8)  joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui 

ka arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult funktsiooni ja 
argumendi väärtusi. 

Võrdekujuline võrrand. Võrdeline jaotamine.  
Arvutiprogrammide kasutamine võrrandite ja 

lineaarvõrrandisüsteemide lahendamisel. 
Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide 
abil. 
Muutuv suurus, funktsioon.  
Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. 
Lineaarfunktsioon.  
 

www.miksike.ee 

www.GeoGebra.ee 

Õpilane 

1) joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi 
kujundeid etteantud elementide järgi; 

2)  arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala 
ja ruumala; 

3)  teab kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, 
kolmnurga mediaani, kolmnurga ümber- ja siseringjoont 
ning kesk- ja piirdenurka; 

4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid 
ühiste omaduste põhjal; 

5)  eristab teoreemi, eeldust, väidet ja tõestust, selgitab 
mõne teoreemi tõestuskäiku; 

6)  lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid; 
7) kasutab probleemülesandeid lahendades kolmnurkade ja 

hulknurkade sarnasust. 

Teema: Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine 

Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus. 
Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets, korrapärane hulknurk), 
nende ümbermõõt ja pindala. 
Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk, Thalese teoreem. 
Ringjoone puutuja. 
Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjoon. 
Sirgete paralleelsuse tunnused.  
Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. 
 Kolmnurga mediaan ja raskuskese.  
Kolmnurkade sarnasuse tunnused. Hulknurkade sarnasus. 
Maa-alade plaanistamine. 
Ruumilised kujundid (püströöptahukas, püstprisma), nende 
pindala ja ruumala. 
 

www.miksike.ee 

www.GeoGebra.ee 

 

Koostaja:  Tiia Liivak 

http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.miksike.ee/


Bioloogia VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, 

paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut; 
2) analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi 

jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob 
selle kohta näiteid; 

3) selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud 
erinevate elukutsete esindajatele; 

4) eristab looma- ja taimerakku ning nende peamisi osi 
joonistel ja mikrofotodel; 

5) analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende 
ülesannetest, taime kasvukohast ning paljunemise ja 
levimise viisist; seostab taimeorganite talitlust ainete 
liikumisega taimes; 

6) koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, 
lõppsaadustest ja protsessi mõjutavatest tingimustest 
ning selgitab fotosünteesi osa taimede, loomade, seente 
ja bakterite elutegevuses; 

7) analüüsib sugulise ja mittesugulise paljunemise eeliseid 
erinevate taimede näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, 
tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta näiteid; 

8) suhtub taimedesse kui elusorganismidesse 
vastutustundlikult. 

Teema: Taimede tunnused ja eluprotsessid  
Taimede peamised ehituse ja talitluse erinevused võrreldes 
selgroogsete loomadega; õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja 
sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. 
Taimede osa looduses ja inimtegevuses. 
Taimede uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed; eri 
taimerühmadele iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja leviku 
võrdlus. 
Taimeraku võrdlus loomarakuga; taime- ja loomaraku peamiste 
osade ehitus ning talitlus. 
Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla; tõusev ja laskuv 
vool taimedes. 
Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos hingamisega. 
Suguline ja mittesuguline paljunemine, putuk- ja tuultolmlejate 
taimede võrdlus, taimede kohastumus levimiseks, sh loom- ja 
tuulleviks; seemnete idanemiseks ja taimede arenguks vajalikud 
tingimused. 
Vastutustundlik suhtumine taimedesse kui elusorganismidesse. 
Taimede mitmekesisuse kaardistamine kooli lähiümbruses. 
Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö läbi.  

Õpilane 
1) võrdleb seeni taimede ja selgroogsete loomadega; 
2) kirjeldab seente ehituse ja talitluse mitmekesisust ning toob 

selle kohta näiteid;  
3) selgitab seente ja samblike paljunemise viise ning arenguks 

Teema: Seente tunnused ja eluprotsessid  
Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede ja 
loomadega. 
Seente välisehituse mitmekesisus tavalisemate kott- ja kandseente 
näitel. 



vajalikke tingimusi; 
4) analüüsib parasiitluse ja sümbioosi osa looduses; 
5) selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate 

vastastikmõju; 
6) põhjendab, miks samblikud saavad asustada kasvukohti, 

kus taimed ei kasva; 
7) analüüsib seente ning samblike osa looduses ja 

inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 
8) väärtustab seeni ja samblikke eluslooduse tähtsate 

osadena.  

Seente paljunemine eoste ja pungumise teel. 
Toitumine surnud ja elusatest organismidest, parasitism ja 
sümbioos. 
Samblikud kui seente ja vetikate kooseluvorm; eoste levimise viisid 
ja idanemiseks vajalikud tingimused. 
Samblike mitmekesisus, nende erinevad kasvuvormid ja 
Kasvukohad. 
Samblike toitumise eripära, uute kasvukohtade esmaasustamine. 
Käärimiseks vajalikud tingimused; inimeste ja taimede nakatumine 
seenhaigustesse ning selle vältimine. 
Seente ja samblike osa looduses ning inimtegevuses. 
Seente välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte. 
Seente ehituse uurimine mikroskoobiga. 
Praktiline töö õhu saastatuse hindamiseks samblike leviku alusel.  

Õpilane 
1) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi 

elukeskkonnas; 
2) analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja 

inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 
3) seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri 

rühmadele omaste liikumisviiside ja elupaigaga; 
4) analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate 

meelte arengutaseme seost elupaiga ja toitumisviisiga; 
5) analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute 

loomade erinevatel rühmadel; 
6) hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning 

toob nende kohta näiteid; 
7) selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel 

peremeesorganismi, toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise 
tähtsust; 

8) väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.  

Teema: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid  
Selgrootute loomade üldiseloomustus ja võrdlus selgroogsetega; 
selgrootute hingamine lõpuste, kopsude ja trahheedega. 
Käsnade, ainuõõssete, usside, limuste, lülijalgsete ja okasnahksete 
peamised välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese 
elus. 
Lülijalgsete (koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate) 
välisehituse võrdlus; tavalisemate putukarühmade ja limuste 
välistunnuste erinevused. 
Selgrootute loomade erinevad toidu hankimise 
viisid ja organid; vabalt elavate ning parasiitse eluviisiga selgrootute 
loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks. 
Usside, limuste ning lülijalgsete liit- ja lahksugulisus. 
Paljunemise ja arengu eripära otsese, täismoondelise ning 
vaegmoondelise arenguga loomadel. 
Peremeesorganismi ning vaheperemehe vaheldumine usside 
arengus. 
Selgrootud loomad kui eluslooduse osa. 



Selgrootute loomarühmade iseloomulike välistunnuste võrdlemine, 
kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 
Lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine luubi või 
mikroskoobiga. 

Õpilane 
1) võrdleb bakterite ja algloomade ehitust loomade ja 

taimedega ning viiruste ehituslikku eripära rakulise 
ehitusega; 

2) selgitab bakterite ja algloomade levikut erinevates 
elupaikades, sh aeroobses ning anaeroobseskeskkonnas; 

3) analüüsib ning selgitab bakterite ja algloomade tähtsust 
looduses ning inimtegevuses; 

4) selgitab toidu bakteriaalse riknemise eest kaitsmise viise; 
5) hindab kiire paljunemise ja püsieoste moodustumise 

olulisust bakterite levikul; 
6) teab, kuidas vältida inimese sagedasemaid bakter- ja 

viirushaigusi, ning väärtustab tervislikke eluviise; 
7) selgitab mikroorganismidega seotud elukutseid; 
8) väärtustab bakterite tähtsust looduses ja inimese elus. 

Teema: Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid  
Bakterite ja algloomade põhitunnuste võrdlus loomade ning 
taimedega. 
Viiruste ehituse ja talitluse eripära. 
Vabalt elavate ja parasiitse eluviisiga mikroorganismide levik ning 
tähtsus; bakterite aeroobne ja anaeroobne eluviis ning parasitism. 
Bakterite osa looduses ja inimtegevuses. 
Käärimiseks vajalikud tingimused. 
Bakterite paljunemine ja levik. 
Bakterhaigustesse nakatumine ja haiguste vältimine. 
Viirustega nakatumine, peiteaeg, haigestumine ja tervenemine. 
Mikroorganismidega seotud elukutsed. 
Bakterite tähtsus looduses ja inimese elus. 

Õpilane 
1) selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri 

struktuuri ning toob selle kohta näiteid; 
2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, 

hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju 
populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning 
võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 

3) analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot 
ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele; 

4) hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust 
loomade ning taimede näitel; 

5) lahendab biomassi püramiidi ülesandeid; 

Teema: Ökoloogia ja keskkonnakaitse  
Organismide jaotamine liikidesse; populatsioonide, ökosüsteemi ja 
biosfääri struktuur. 
Looduslik tasakaal; eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised 
tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele. 
Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. 
Biomassi juurdekasvu püramiidi moodustumine ning toiduahela 
lülide arvukuse leidmine. 
Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. 
Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. 
Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel. 
Erinevate ökosüsteemide ja elupaikade väärtustamine. 



6) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud 
dilemma probleeme; 

7) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub 
vastutustundega ja säästvalt erinevatesse 
ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.  

Biomassi püramiidi ülesannete lahendamine. 
Loodusliku tasakaalu muutumise seaduspärasuste uurimine 
arvutimudeliga.  

 
Koostaja: Helve Vaarmann 



Füüsika VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) selgitab objekti Päike kui valgusallika tähtsaid tunnuseid; 
2) selgitab mõistete: valgusallikas, valgusallikate liigid, 

liitvalgus olulisi tunnuseid; 
3) teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas levib valgus 

sirgjooneliselt, tähendust. 

VALGUSÕPETUS 

Teema: Valgus ja valguse sirgjooneline levimin 

Valgusallikas.  
Valgus kui liitvalgus.  
Päike.  
Täht.  
Valgus kui energia.  
Valguse spektraalne koostis.  
Valguse sirgjooneline levimine. 

Õpilane 

1) teab peegeldumise ja valguse neeldumise olulisi 
tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning kasutab 
neid praktikas; 

2) nimetab mõistete: langemisnurk, peegeldumisnurk ja 
mattpind olulisi tunnuseid; 

3) selgitab peegeldumisseadust, s.o valguse peegeldumisel 
on peegeldumisnurk võrdne langemisnurgaga, ja selle 
tähendust, kirjeldab seose õigsust kinnitavat katset ning 
kasutab seost praktikas; 

4) toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli 
kasutamise kohta. 

Teema: Valguse peegeldumine 

Peegeldumisseadus.  
Tasapeegel, eseme ja kujutise sümmeetrilisus.  
Mattpind.  
Valguse peegeldumise nähtus looduses ja tehnikas.  
Kuu faaside teke.  
Kumer- ja nõguspeegel. 

Õpilane 

1) kirjeldab valguse murdumise tähtsaid tunnuseid, selgitab 
seost teiste nähtustega ning kasutab neid probleemide 
lahendamisel; 

2) kirjeldab mõistete: murdumisnurk, fookus, tõeline kujutis 
ja näiv kujutis olulisi tunnuseid; 

3) selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse 
tähendust ning mõõtmise viisi, teab kasutatavat 

Teema: Valguse murdumine 

Valguse murdumine.  
Prisma.  
Kumerlääts.  
Nõguslääts.  
Läätse fookuskaugus.  
Läätse optiline tugevus.  
Silm.  



mõõtühikut; 
4) selgitab valguse murdumise seaduspärasust, s.o valguse 

üleminekul ühest keskkonnast teise murdub valguskiir 
sõltuvalt valguse kiirusest ainetes kas pinna ristsirge 
poole või pinna ristsirgest eemale; selgitab seose D=1/f 
tähendust ning kasutab seost probleeme lahendades; 

5) kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite 
otstarvet ning toob kasutamise näiteid; 

6) teeb eksperimendi, mõõtes kumerläätse fookuskaugust 
või tekitades kumerläätsega esemest suurendatud või 
vähendatud kujutise, oskab kirjeldada tekkinud kujutist, 
konstrueerida katseseadme joonist, millele kannab 
eseme, läätse ja ekraani omavahelised kaugused, ning 
töödelda katseandmeid. 

Luup.  
Kaug- ja lühinägelikkus.  
Fotoaparaat.  
Valguse murdumise nähtus looduses ja tehnikas.  
Kehade värvus.  
Valguse neeldumine, valgusfilter. 
Põhimõisted: täht, täis- ja poolvari, langemis-, murdumis- ning 
peegeldumisnurk, mattpind, fookus, lääts, fookuskaugus, optiline 
tugevus, tõeline kujutis, näiv kujutis, prillid. 
Läätsede ja kujutiste uurimine. 
Läätsede optilise tugevuse määramine. 
Täis- ja poolvarju uurimine. 
Valguskiire murdumist kinnitavate nähtuste uurimine. 
Värvuste ja värvilise valguse uurimine valgusfiltritega. 

Õpilane 

1) kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost teiste 
nähtustega; 

2) selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, 
kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning mõõtmise 
viise, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) teab seose  tähendust ja kasutab seost probleeme 
lahendades; 

4) kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks; 
5) teab seose vastastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused 

seda vähem, mida suurem on keha mass; 

6) teab seose ; tähendust ning kasutab seost 
probleeme lahendades; 

7) selgitab mõõteriistade: mõõtejoonlaud, nihik, 
mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise reegleid 
ning kasutab mõõteriistu praktikas; 

MEHAANIKA 

Teema: Liikumine ja jõud 

Mass kui keha inertsuse mõõt.  
Aine tihedus.  
Kehade vastastikmõju.  
Jõud kui keha kiireneva või aeglustuva liikumise põhjustaja. 
Kehale mõjuva jõu rakenduspunkt.  
Jõudude tasakaal ja keha liikumine.  
Liikumine ja jõud looduses ning tehnikas. 



8) korraldab eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja 
ruumala, töötleb katseandmeid, teeb katseandmete 
põhjal vajalikud arvutused ning teeb tabeliandmete põhjal 
järelduse proovikeha materjali kohta.; 

9) teab, kui kehale mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist, 
siis on keha on paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt; 

10) teab jõudude tasakaalu kehade ühtlase liikumise korral. 
 

Õpilane 

1) kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, 
hõõrdumine ja deformatsioon olulisi tunnuseid, selgitab 
seost teiste nähtustega ning kasutab neid nähtusi 
probleemide lahendamisel; 

2) selgitab Päikesesüsteemi ehitust; 
3) nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud ja elastsusjõud 

olulisi tunnuseid; 
4) teab seose F = m g tähendust ning kasutab seost 

probleeme lahendades; 
5) selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise reegleid 

ning kasutab dünamomeetrit jõude mõõtes; 
6) korraldab eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga 

proovikehade raskusjõudu ja hõõrdejõudu kehade 
liikumise korral, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi 
uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta; 

7) toob näiteid jõudude kohta looduses ja tehnikas ning 
loetleb nende rakendusi. 

Teema: Kehade vastastikmõju 

Gravitatsioon.  
Päikesesüsteem.  
Raskusjõud.  
Hõõrdumine, hõõrdejõud.  
Kehade elastsus ja plastsus.  
Deformeerimine, elastsusjõud.  
Dünamomeetri tööpõhimõte.  
Vastastikmõju esinemine looduses ja selle rakendamine 
tehnikas. 

Õpilane 

1) nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid 
teiste nähtustega ning selgitab seost teiste nähtustega ja 
kasutamist praktikas; 

2) selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja kirjeldab 
mõõtmise viisi; 

Teema: Rõhumisjõud looduses ja tehnikas 

Rõhk.  
Pascali seadus.  
Manomeeter.  
Maa atmosfäär.  
Õhurõhk.  



3) kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud; 
4) sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides antakse 

edasi igas suunas ühtviisi (Pascali seadus) ning et 
ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud võrdne kehale 
mõjuva raskusjõuga; 

5) selgitab seoste ; ; tähendust 
ja kasutab neid probleeme lahendades; 

6) selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid; 
7) teeb eksperimendi, mõõtes erinevate katsetingimuste 

korral kehale mõjuvat üleslükkejõudu. 

Baromeeter.  
Rõhk vedelikes erinevatel sügavustel.  
Üleslükkejõud.  
Keha ujumine, ujumise ja uppumise tingimus. 
Areomeeter.  
Rõhk looduses ja selle rakendamine tehnikas. 

Õpilane 

1) selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja 
võimsuse tähendust ning määramisviisi, teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 

2) selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline 
energia ja kasutegur; 

3) selgitab seoste ;  tähendusi ning kasutab 
neid probleeme lahendades;  

4) selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör ja 
hammasülekanne otstarvet, kasutamise viise ning 
ohutusnõudeid. 

5) selgitab seoseid, et: 

 keha saab tööd teha ainult siis, kui tal on energiat; 

 tehtud töö on võrdne energia muutusega; 

 keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei teki 
ega kao, energia võib vaid muunduda ühest liigist 
teise (mehaanilise energia jäävuse seadus); 

 kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst; 

 ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia 

Teema: Mehaaniline töö ja energia 

Töö.  
Võimsus.  
Energia, kineetiline ja potentsiaalne energia.  
Mehaanilise energia jäävuse seadus.  
Lihtmehhanism, kasutegur.  
Lihtmehhanismid looduses ja nende rakendamine tehnikas. 



jäävuse seadus lihtmehhanismide korral). 

Õpilane 

1) kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi 
tunnuseid ning seost teiste nähtustega; 

2) selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust ning 
mõõtmise viisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 

3) nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli kõrgus 
ja heli kiirus olulisi tunnuseid; 

4) korraldab eksperimendi, mõõtes niitpendli (vedrupendli) 
võnkeperioodi sõltuvust pendli pikkusest, proovikeha 
massist ja võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning 
teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi 
kohta. 

 

Tema: Võnkumine ja laine 

Võnkumine.  
Võnkumise amplituud, periood, sagedus.  
Lained.  
Heli, heli kiirus, võnkesageduse ja heli kõrguse seos.  
Heli valjus.  
Elusorganismide hääleaparaat.  
Kõrv ja kuulmine.  
Müra ja mürakaitse.  
Võnkumiste avaldumine looduses ja rakendamine tehnikas. 
Põhimõisted: tihedus, kiirus, mass, jõud, gravitatsioon, 
raskusjõud, hõõrdejõud, elastsusjõud, rõhk, üleslükkejõud, 
mehaaniline töö, võimsus, potentsiaalne energia, kineetiline 
energia, kasutegur, võnkeamplituud, võnkesagedus, 
võnkeperiood, heli kõrgus. 
Keha ainelise koostise uurimine (tuntud ainete tiheduse 
määramine). 
Raskusjõu ja hõõrdejõu seose uurimine dünamomeetriga. 
Üleslükkejõu uurimine. 
Pendli võnkumise uurimine. 

 

Koostaja: Raine Savolainen 



Keemia VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: 
sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, 
elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem 
loodusõpetuses õpituga); 

2) teab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise võimalusi, 
tunneb ära reaktsiooni toimumist iseloomulike tunnuste 
järgi; 

3) järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades kemikaale 
laboritöödes ja argielus, ning mõistab ohutusnõuete 
järgimise vajalikkust; 

4) tunneb tähtsamaid laborivahendeid (nt katseklaas, 
keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, uhmer, 
portselankauss, piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja 
kasutab neid praktilisi töid tehes õigesti; 

5) eristab lahuseid ja pihuseid, toob näiteid lahuste ning 
pihuste kohta looduses ja igapäevaelus; 

6) lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid 
arvutusülesandeid (kasutades lahuse, lahusti, lahustunud 
aine massi ning lahuse massiprotsendi vahelisi seoseid). 

Teema: Millega tegeleb keemia? 

Keemia meie ümber.  
Ainete füüsikalised omadused (7. klassi loodusõpetuses õpitu 
rakendamine ainete omadusi uurides).  
Keemilised reaktsioonid ja nende tunnused.  
Põhilised ohutusnõuded.  
Kemikaalide kasutamine laboritöödes ja argielus.  
Ohutusnõuete järgimise vajalikkus.  
Tähtsamad laborivahendid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, 
mõõtesilinder, lehter, uhmer, portselankauss, piirituslamp, 
katseklaasihoidja, statiiv) ja nende kasutamine praktilistes 
töödes.  
Lahused ja pihused, pihuste alaliigid (vaht, aerosool, emulsioon, 
suspensioon), tarded.  
Lahused ja pihused looduses ning igapäevaelus.  
Lahuste protsendilise koostise arvutused (massi järgi). 
Põhimõisted: kemikaal, lahusti, lahustunud aine, pihus, 
emulsioon, suspensioon, aerosool, vaht, tarre, lahuse 
massiprotsent. 
Ainete füüsikaliste omaduste uurimine ja kirjeldamine 
(agregaatolek, sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus vee 
suhtes, värvus jt). 
Eri tüüpi pihuste valmistamine (suspensioon, emulsioon, vaht 
jms), nende omaduste uurimine. 
Keemilise reaktsiooni tunnuste uurimine. 

Õpilane 

1) selgitab aatomiehitust (seostab varem loodusõpetuses 
õpituga); 

2) seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide 

Teema: Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus 

Aatomi ehitus.  
Keemilised elemendid, nende tähised.  
Keemiliste elementide omaduste perioodilisus, 



nimetusi ja tähiseid (sümboleid) (~25, nt H, F, Cl, Br, I, O, 
S, N, P, C, Si, Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Sn, Pb, Fe, Cu, Zn, 
Ag, Au, Hg); loeb õigesti keemiliste elementide sümboleid 
aine valemis; 

3) seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis 
(A-rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng 
ehk prootonite arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi 
elektronide arv) ning koostab keemilise elemendi 
järjenumbri põhjal elemendi elektronskeemi (1.–4. 
perioodi A-rühmade elementidel); 

4) teab keemiliste elementide liigitamist metallilisteks ja 
mittemetallilisteks ning nende paiknemist 
perioodilisustabelis; toob näiteid metallide ja 
mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus; 

5) eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine 
valemi põhjal aine koostist; 

6) eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab 
ioonide tekkimist ja iooni laengut; 

7) selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust; 
8) teab, et on olemas molekulaarsete (molekulidest 

koosnevate) ja mittemolekulaarsete ainete erinevus ning 
toob nende kohta näiteid. 

perioodilisustabel.  
Perioodilisustabeli seos aatomite elektronstruktuuriga: 
tuumalaeng, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv 
(elektronskeemid).  
Keemiliste elementide metallilised ja mittemetallilised omadused, 
metallilised ja mittemetallilised elemendid perioodilisustabelis, 
metallid ja mittemetallid ning nende kasutamine igapäevaelus. 
Liht- ja liitained (keemilised ühendid).  
Molekulid, aine valem.  
Ettekujutus keemilisest sidemest aatomite vahel molekulis 
(kovalentne side).  
Aatommass ja molekulmass (valemmass). Ioonide teke 
aatomitest, ioonide laengud.  
Aatomite ja ioonide erinevus.  
Ioonidest koosnevad ained (ioonsed ained).  
Ettekujutus ioonilisest sidemest (tutvustavalt).  
Molekulaarsed ja mittemolekulaarsed ained. 
Põhimõisted: keemiline element, elemendi aatomnumber 
(järjenumber), väliskihi elektronide arv, perioodilisustabel, 
lihtaine, liitaine (keemiline ühend), aatommass, metall, 
mittemetall, ioon, katioon, anioon, kovalentne side, iooniline 
side. 
Internetist andmete otsimine keemiliste elementide kohta, nende 
võrdlemine ja süstematiseerimine. 
Molekulimudelite koostamine ja uurimine. 

Õpilane 

1) selgitab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning 
eluslooduses (seostab varem loodusõpetuses ja 
bioloogias õpituga), analüüsib osoonikihi tähtsust ja 
lagunemist saastamise tagajärjel; 

2) kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi; 
3) seostab gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt) 

Teema: Hapnik ja vesinik, oksiidid 

Hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning 
eluslooduses.  
Osoonikihi hõrenemine keskkonnaprobleemina. 
Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke.  
Oksüdatsiooniaste.  
Oksiidide nimetused ja valemite koostamine.  



kogumiseks sobivaid võtteid vastava gaasi omadustega 
(gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees); 

4) määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide 
oksüdatsiooniastmeid ning koostab elementide 
oksüdatsiooniastmete alusel oksiidide valemeid; 

5) koostab oksiidide nimetuste alusel nende valemeid ja 
vastupidi; 

6) koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete (nt H2, 
S, C, Na, Ca, Al jt) ühinemisreaktsioonide kohta 
hapnikuga ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate 
oksiidide ja nende tähtsuse kohta (nt H2O, SO2, CO2, 
SiO2, CaO, Fe2O3); 

Oksiidid igapäevaelus.  
Ühinemisreaktsioon.  
Lihtsamate põlemisreaktsioonide võrrandite koostamine ja 
tasakaalustamine.  
Gaaside kogumise võtted.  
Vesinik, selle füüsikalised omadused. 
Põhimõisted: põlemisreaktsioon, oksiid, oksüdatsiooniaste, 
ühinemisreaktsioon. 
Hapniku saamine ja tõestamine, küünla põletamine kupli all. 
Põlemisreaktsiooni kujutamine molekulimudelite abil. 
Vesiniku saamine ja puhtuse kontrollimine. 
Oksiidide saamine lihtainete põlemisel. 

Õpilane 

1) tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid 
aluseid) ja soolasid; 

2) seostab omavahel tähtsamate hapete ning 
happeanioonide valemeid ja nimetusi (HCl, H2SO4, 
H2SO3, H2S, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3); 

3) mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist 
neutraliseerida); 

4) hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust 
lahuse pH väärtuse järgi; määrab indikaatoriga 
keskkonda lahuses (neutraalne, happeline või aluseline); 

5) toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade 
kasutamise kohta igapäevaelus; 

6) järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades 
ohutusnõudeid; 

7) koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste 
vaheliste reaktsioonide võrrandeid, korraldab neid 
reaktsioone ohutult; 

8) mõistab reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise 
põhimõtet (keemilistes reaktsioonides elementide 

Teema: Happed ja alused – vastandlike omadustega ained 

Happed, nende koostis.  
Tähtsamad happed.  
Ohutusnõuded tugevate hapete kasutamise korral. 
Hüdroksiidide (kui tuntumate aluste) koostis ja nimetused. 
Ohutusnõuded tugevaid aluseid (leelisi) kasutades.  
Hapete reageerimine alustega, neutralisatsioonireaktsioon. 
Lahuste pH-skaala, selle kasutamine ainete lahuste 
happelisust/aluselisust iseloomustades.  
Soolad, nende koostis ja nimetused.  
Happed, alused ja soolad igapäevaelus. 
Põhimõisted: hape, alus, indikaator, neutralisatsioonireaktsioon, 
lahuste pH-skaala, sool. 
Hapete ja aluste kindlakstegemine indikaatoriga, 
neutralisatsioonireaktsiooni uurimine, soolade saamine 
neutralisatsioonireaktsioonil. 



aatomite arv ei muutu). 

Õpilane 

1) seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea 
elektri- ja soojusjuhtivus, läige, plastilisus) metallilise 
sideme iseärasustega; 

2) eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid 
metalle; hindab metalli aktiivsust (aktiivne, keskmise 
aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha järgi 
metallide pingereas; 

3) teeb ohutusnõudeid arvestades katseid metallide ja 
hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdleb nende 
reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt), seostab kiiruse 
erinevust metallide aktiivsuse erinevusega ja reaktsiooni 
tingimustega; 

4) seostab redoksreaktsioone keemiliste elementide 
oksüdatsiooniastmete muutumisega reaktsioonis; 

5) teab metallide käitumist keemilistes reaktsioonides 
redutseerijana ja hapniku käitumist oksüdeerijana; 

6) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide iseloomulike 
keemiliste reaktsioonide kohta (metall + hapnik, metall + 
happelahus); 

7) hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cu 
jt) rakendamise võimalusi igapäevaelus, seostades neid 
vastavate metallide iseloomulike füüsikaliste ning 
keemiliste omadustega; 

8) seostab metallide, sh raua korrosiooni aatomite 
üleminekuga püsivamasse olekusse (keemilisse 
ühendisse) nimetab põhilisi raua korrosiooni 
(roostetamist) soodustavaid tegureid ning selgitab 
korrosioonitõrje võimalusi. 

Teema: Tuntumaid metalle 

Metallid, metallide iseloomulikud omadused, ettekujutus 
metallilisest sidemest (tutvustavalt).  
Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus.  
Metallide reageerimine hapnikuga jt lihtainetega.  
Metallid kui redutseerijad ja hapnik kui oksüdeerija. 
 Metallide reageerimine hapete lahustega.  
Ettekujutus reaktsiooni kiirusest (metalli ja happelahuse vahelise 
reaktsiooni näitel).  
Erinevate metallide aktiivsuse võrdlus (aktiivsed, keskmise 
aktiivsusega ja väheaktiivsed metallid), metallide pingerea 
tutvustus.  
Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus (Fe, Al, Cu 
jt).  
Metallide korrosioon (raua näitel). 
Põhimõisted: aktiivne, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivne 
metall, metallide pingerida, redutseerija, redutseerumine, 
oksüdeerija, oksüdeerumine, redoksreaktsioon, reaktsiooni 
kiirus, sulam, metalli korrosioon. 
Metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine (kõvadus, tihedus, 
magnetilised omadused vms). 
Internetist andmete otsimine metallide omaduste ja 
rakendusvõimaluste kohta, nende võrdlemine ja 
süstematiseerimine. 
Metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happe lahusega 
(nt Zn, Fe, Sn, Cu). 
Raua korrosiooni uurimine erinevates tingimustes. 

 

Koostaja: Raine Savolainen 



Geograafia VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused  Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane  
1) teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat; 
2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning 

teeb selle põhjal praktilisi järeldusi oma tegevust ja 
riietust planeerides; 

3) selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab 
aastaaegade vaheldumise põhjusi 

4) kliimavöötmete kaardi tundmine  

Teema: Kliima ja kliimavöötmed 22 tundi 
Ilm ja kliima.  
Kliimadiagrammid ja kliimakaardid.  
Kliimat kujundavad tegurid.  
Päikesekiirguse jaotumine Maal.  
Aastaaegade kujunemine.  
Temperatuuri ja õhurõhu seos.  
Üldine õhuringlus.  
Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale.  
Kliimavöötmed.  
Ilma ja kliima mõju inimtegevusele. 
Põhimõisted: ilm, kliima, ilma- ja kliimakaart, kliimadiagramm, kuu  
ja aasta keskmine temperatuur, päikesekiirgus, õhumass,  
mandriline ja mereline kliima, briisid, lumepiir, tuulepealne ja tuulealune 
nõlv, kliimavööde, passaadid. 

Internetist ilmaandmete leidmine ja nende põhjal ilma 
iseloomustamine etteantud kohas. 
Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes 
etteantud kohas ning erinevuste selgitamine. 
www.koolielu .ee 

Õpilane 

1) seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja 
veetaseme muutusi kliimaga; 

2) näitab kaardil 

 Ookeanid: Põhja-Jäämeri, Atlandi ookean, India 
ookean, Vaikne ookean. 

 Mered ja lahed: Läänemeri, Soome laht, Botnia laht 
e Põhjalaht, Põhjameri, Norra meri, Vahemeri, Must 

Teema: Vesi maal 11 tundi 
Veeressursside jaotumine Maal.  
Veeringe.  
Maailmameri ja selle osad.  
Temperatuur, soolsus ja jääolud maailmamere eri osades.  
Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. 
Jõgede veerežiim, üleujutused.  
Järved ja veehoidlad.  



meri, Punane meri, Pärsia laht, Araabia meri, Bengali 
laht, Lõuna-Hiina meri, Jaapani meri, Ohhoota meri, 
Kariibi meri, Mehhiko laht, Jaava meri, Guinea laht. 

 Väinad: Taani väinad, Inglise kanal e La Manche, 
Gibraltar, Beringi väin, Magalhãesi väin, Drake’i väin. 

 Jõed: Rein, Doonau, Volga, Ob, Jenissei, Leena, 
Amuur, Jangtse, Huang He, Indus, Ganges, 
Brahmaputra, Mekong, Mississippi, Colorado, 
Mackenzie, Amazonas, Orinoco, Parana, Niilus, 
Kongo, Niger, Murray. 

 Järved: Saimaa järvistu, Vänern, Laadoga, Kaspia, 
Araal, Baikal, Suur Järvistu, Suur Karujärv, Suur 
Orjajärv, Suur Soolajärv, Titicaca, Victoria, 
Tanganjika, Njassa, Tšaad, Eyre, Surnumeri. 

Veekogude kasutamine ja kaitse. 
Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, sisemeri, 
ääremeri, vee soolsus, lang, voolukiirus, põrke- ja laugveer, soot, 
jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, madalvesi, 
üleujutus, soolajärv. 
Jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi vooluvee 
kulutava ja kuhjava tegevuse uurimine etteantud jõe erinevatel 
lõikudel. 
Teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud mere kohta. 
www.koolelu.ee 

Õpilane 

1) tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning 
iseloomustab kaardi abil nende paiknemist; 

2) seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja 
lõunapolaaralaga, võrdleb Arktika ja Antarktika 
asendit, kliimat ja loodust ning toob näiteid 
inimtegevuse võimalustest ja mõjust keskkonnale 
polaaraladel; 

3) iseloomustab tundrate paiknemist mandrite, 
ookeanide ja põhjapolaarjoone suhtes;  

4) iseloomustab kliimaolusid tundras; 
5) selgitab olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele; 
6) tunneb ära tundrale tüüpilise kliimadiagrammi; 
7) selgitab polaaröö ja polaarpäeva tekkimist ning selle 

mõju elutingimustele tundras; 
8) nimetab tundrale iseloomulikke taimi ja loomi ning 

toob näiteid nende kohastumuste kohta; 

Teema: Loodusvööndid 37 tundi 
Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, 
veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed.  
Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused.  
Jäävöönd. 
Tundra.  
Parasvöötme okas- ja lehtmets.  
Parasvöötme rohtla.  
Vahemereline põõsastik ja mets.  
Kõrb.  
Savann.  
Ekvatoriaalne vihmamets.  
Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes.  
Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites 
ning mäestikes. 
Põhimõisted: loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhja- 
ja lõunapolaarjoon, polaaröö ja -päev, igikelts, taiga, stepp, 



9) põhjendab soode ulatuslikku esinemist tundrates; 
10) analüüsib kliima, igikeltsa, taimestiku ja loomastiku 

mõju inimtegevuse võimalustele tundras; 
11) kirjeldab inimtegevust tundras; 
12) toob näiteid inimtegevuse mõjust tundra loodusele; 
13) iseloomustab tundrat kui inimtegevuse mõju suhtes 

väga tundlikku ökosüsteemi; 
14) seostab okasmetsade leviku parasvöötme 

põhjapoolsema ja kontinentaalsema kliimaga ning 
lehtmetsade leviku parasvöötme merelise kliimaga, 
tunneb ära okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise 
kliimadiagrammi, nimetab okasmetsale iseloomulikke 
taimi ja loomi, teab leetmuldade eripära ja analüüsib 
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele, 
nimetab lehtmetsale iseloomulikke taimi ja loomi, 
analüüsib inimtegevuse võimalusi ja mõju 
keskkonnale okas- ja lehtmetsavööndis; 

15) seostab parasvöötme rohtlate paiknemise mandrilise 
kliimaga, kirjeldab mustmuldade eripära ja selgitab 
keskkonnatingimuste mõju mustmuldade 
kujunemisele, nimetab rohtlale iseloomulikke taimi ja 
loomi ning toob näiteid nende kohastumuste kohta, 
nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi, 
selgitab vee- ja tuuleerosiooni mõju maastike 
kujundajana rohtlates, toob näiteid erosiooni 
takistamise abinõude kohta;  

16) näitab kaardil kuivade ja niiskete lähistroopiliste 
metsade paiknemist, võrdleb loodust ja inimtegevuse 
võimalusi kuivas ja niiskes lähistroopikas, nimetab 
vahemerelistel aladel ja niiskes lähistroopikas 
kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi; 

17) seostab kõrbete paiknemise põhja- ja 

preeria, oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, erosioon 

Bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, 
kõrgmäestik, metsapiir, mandri- ja mägiliustik, Arktika, Antarktika. 
Teabeallikate põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse 
koostamine, milles on analüüsitud looduskomponentide 
vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme. 
Ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine. 
Info otsimeine erinevate loodusvööndite kohta internetist 
www. koolielu.ee 

Kokkuvõtva tabeli koostamine loodusvööndite kohta. 
 



lõunapöörijoone, parasvöötme ja lähistroopika teravalt 
mandrilise kliima, külmade hoovuste  ning mäestike 
mõjuga, iseloomustab kliimaolusid kõrbes, tunneb ära 
kõrbele tüüpilise kliimadiagrammi, iseloomustab 
murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike kujundajana, 
seostab soolajärvede tekke ja pinnase sooldumise 
keskkonnatingimustega kõrbes, nimetab kõrbele 
iseloomulikke taimi ja loomi, toob näiteid nende 
kohastumuste kohta, iseloomustab oaaside 
kujunemiseks vajalikke eeldusi ja kõrbetes 
kasvatatavaid kultuurtaimi, analüüsib 
keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele 
kõrbes, selgitab veeprobleemi teket kõrbetes, toob 
näiteid inimtegevuse mõjust kõrbe loodusele 
(niisutussüsteemid, nafta ammutamine); 

18) iseloomustab savannide paiknemist 
lähisekvatoriaalsetel aladel, selgitab tähtsamate 
tegurite mõju (troopilise ja ekvatoriaalse õhumassi 
vahetumine) kliima kujunemisele, tunneb ära tüüpilise 
savanni kliimadiagrammi, nimetab savannile 
iseloomulikke taimi ja loomi ning toob näiteid nende 
kohastumuste kohta, analüüsib keskkonnatingimuste 
mõju inimtegevuse võimalustele savannis, selgitab 
veeprobleemi teket savannis, teab savannis 
kasvatatavaid kultuurtaimi, selgitab alepõllunduse ja 
rändkarjanduse mõju savanni loodusele, selgitab 
kõrbestumise põhjusi;  

19) seostab vihmametsade paiknemise ekvaatoriga, 
iseloomustab kliimaolusid vihmametsas, selgitab 
olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele, tunneb 
ära vihmametsale tüüpilise kliimadiagrammi, nimetab 
vihmametsale iseloomulikke taimi ja loomi ning toob 



näiteid nende kohastumuste kohta, selgitab 
vihmametsade tähtsust Maa ökosüsteemis ja teab 
nende hävimise põhjusi, toob näiteid vihmametsade 
intensiivse raiumise tagajärgedest, teab punamuldade 
eripära ja analüüsib keskkonnatingimuste mõju nende 
kujunemisele, iseloomustab vee-erosiooni mõju 
ekvatoriaalaladel, analüüsib keskkonnatingimuste 
mõju inimtegevuse võimalustele vihmametsas, teab 
vihmametsas kasvatatavaid kultuurtaimi; 

20) teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja võrdleb 
kõrgusvööndilisust eri mäestikes, selgitab mägiliustike 
tekkepõhjusi ja keskkonnatingimuste erinevust 
tuulepealsel ja tuulealusel nõlval; 

21) toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikusest 
mõjust erinevates loodusvööndites ja mäestikes; 

22) iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste ja 
temaatiliste kaartide abil geograafilisi objekte, piirkondi 
ja nähtusi (geograafiline asend, pinnamood, kliima, 
veestik, mullastik, taimestik, maakasutus, 
loodusvarad, rahvastik, asustus, teedevõrk ja 
majandus) ning analüüsib nende seoseid; 13) koostab 
teabeallikate abil etteantud piirkonna iseloomustuse; 

23) oskab koostada mõistekaarti loodusvööndi kohta. 
24) tunneb järgmisi geograafilisi objekte ja märgib need 

kontuurkaardile. 
 

 

Koostaja: Merike Leetjõe 



Inimeseõpetus VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse 

tervise vastastikust mõju ning seost; 
2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise 

seisukohalt; 
3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise 

kohta ning demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise 
otsuste langetamisel tervisega seonduvate valikute puhul 
individuaalselt ja koostöös teistega; 

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning 
teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust; 

5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja 
toimetulekumehhanismid aitavad säilitada inimese 
vaimset heaolu; 

6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju 
tervisele; 

7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu 

põhimõtetele;  
8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, 

vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele tervisele; 
9) oskab plaanida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma 

igapäevaellu ning väärtustab kehalist aktiivsust eluviisi 
osana; 

10) selgitab stressi olemust, põhjuseid ja tunnuseid; 
11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid 

toimetulekuviise mittetõhusatest; 
12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda 

kriisiolukorras, teab abi ja toetuse võimalusi. 
 

Teema: Tervis 

Tervis kui heaoluseisund; terviseaspektid: füüsiline, vaimne, 
emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. 
Terviseaspektide omavahelised seosed. 
Eesti rahvastiku tervisenäitajad.  
Tervislik eluviis ning sellega seonduvate valikute tegemine ja 
vastutus. 
Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid. 
Tervisealased infoallikad ja teenused, tervise infoallikate 

usaldusväärsus. 
Vaimne heaolu, vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja 
mõttelaad. 
Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana, kehaline vormisolek ja 
sobiva kehalise aktiivsuse valik. 
Toitumise mõju tervisele, toitumist mõjutavad tegurid. 
Stress, stressorid; stressi kujunemine; stressiga toimetulek.  
Kriis, selle olemus; käitumine kriisiolukorras; abistamine; abi 
otsimine ja leidmine. 
 
www.ampser.ee 

 

 



Õpilane  
1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, 

toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse tervise kontekstis; 
2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa 

suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, 
jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine; 

3) väärtustab tundeid ja armastust suhetes; 
4) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu 

individuaalsust ning tunnete osa selles arengus; 
5) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise; 
6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus 

seksuaalsuhetes; 
7) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese 

käitumisele ning tervisele; 
8) kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid; 
9) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise 

võimalusi; 
10) teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid ja 

võimalusi nakatumist vältida; 
11) eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest; 
12) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes 

ning kirjeldab seksuaalõigusi kui seksuaalsusega seotud 
inimõigusi; 

13) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks 

seksuaaltervise teemadel. 

Teema: Suhted ja seksuaalsus  
Sotsiaalne tervis ja suhted. 
Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. 
Suhete väärtustamine. 
Armastus, seksuaalsuse olemus: lähisuhted, seksuaal-identiteet, 
seksuaalne nauding, soojätkamine, seksuaalne areng. 
Seksuaalne orientatsioon, soorollide ja soostereotüüpide mõju 

inimese käitumisele ning tervisele. 
Seksuaalvahekord. 
Turvaline seksuaalkäitumine. 
Rasestumisvastased meetodid. 
Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. 
HIV ja AIDS. 
Seksuaalõigused. 
Abi ja nõu saamise võimalused. 

Õpilane 

1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi ning mõju 
inimese tervisele ja toimetulekule; 

2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste 
ärahoidmise ning sekkumise võimalusi indiviidi ja rühma 
tasandilt, lähtudes igapäevaelust ning teadvustab 
ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil; 

Teema: Turvalisus ja riskikäitumine  
Levinumad riskikäitumise liigid; riskikäitumise mõju inimese 
tervisele ja toimetulekule. 
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega 
toimetulekul. 
Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile. 
Uimastitega seonduvad vääruskumused. 



3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning 

kuidas see kujuneb; 
4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda 

uimastitega seotud olukordades; 
5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda 

abi allergia, astma, diabeedi, elektrišoki, epilepsia, 
lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral; 

6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid 
õnnetusjuhtumite ja traumade korral (nt kuumakahjustus, 
teadvusekaotus, südameseiskumine, uppumine jne). 

Uimastite tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud ja 
juriidilised riskid. 
Sõltuvuse kujunemine. 
Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades. 
Harjutused, rollimängud tõhusatest sotsiaalsetest oskustest. 
http://www.narko.ee/Motteaine_est.zip (narkoennetuslikud 
õppefilmid) 
Praktilised esmaabiharjutused. 

Õpilane 

1) analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal 
ning seostab seda valikutega elus; 

2) mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne 
ning rahulolu. 

Teema: Inimene, valikud ja õnn  
Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. 
Edukus, väärtushinnangud ja prioriteedid elus. 
Mina ja teised kui väärtus. 
Õnn. 
Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne eeldusena. 

 

Koostaja: Renna Reisi 

http://www.narko.ee/Motteaine_est.zip


Ajalugu VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: 
seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, 
parlamentarism ja toob näiteid; 

2) teab, mis on valgustusajastu; 
3) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil 

Vestfaali rahuga ja näitab neid kaardil; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, reform; 
5) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende 

tegevust: Louis XIV, Peeter I, Voltaire. 

Teema: Absolutismi kujunemine ja valgustusajastu 

Absolutismi kujunemine Prantsusmaal, Louis XIV. 
Valgustusfilosoofia ja tähtsamad filosoofid. 
Inglise kodusõda ja kuningavõimu restauratsioon. 
17. sajandi sõjad Euroopas.  
Valgustusfilosoofia Prantsusmaal. 
18. sajandi valgustatud absolutism Preisimaal (Friedrich II) ja 
Austrias (Joseph II). 
Tsaarivõim Venemaal Peeter I ja Katariina II valitsemisajal. 
Jutukese kirjutamine elu kohta 17.sajani Prantsusmaal. 
Visuaalse materjali kasutamine internetis. 

Õpilane 

1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris; 

2) teab Põhjasõja käiku ja tagajärgi;  
3) teab, mis muutused toimusid Vene ajal Eesti 

võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris; 
4) teab kes olid Forselius, Karl XII, Peeter I. 

Teema: Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus  
Eesti talurahva olukord 17.sajandil. 
Eesti valitsemine: keskvõim ja aadli omavalitsus. 
Põhjasõda ja Peeter I. 
Eesti talurahvas 18. sajandil ja balti erikord. 
Muutused majanduses ja poliitikas. 
Vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna). 
Allikatekstide lugemine ja tõlgendamine. 
Õppekäik ajaloomuuseumi. 
Visuaalse materjali kasutamine internetist. 

Õpilane 

1) teab iseseisvussõja käiku; 
2) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid; 
3) iseloomustab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust. 

Teema: USA iseseisvumine 2 tundi 
Inglise kolooniad Põhja-Ameerikas. 
Iseseisvussõda ja USA riiklik korraldus. 
Allikatekstide lugemine ja tõlgendamine. 
Visuaalse materjali kasutamine internetis. 
 



Õpilane 

1) selgitab Prantsuse revolutsiooni põhjuseid, tagajärgi ja 
mõju; 

2) selgitab Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju; 

3) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru, mille poolest 
need erinevad; 

4) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil 
Viini kongressi tulemusena ning näitab neid kaardil. 

Teema: Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu 

Prantsuse revolutsiooni põhjused ja algus. 
Prantsuse revolutsiooni kulg ja muudatused.  
Napoleoni reformid, konsulaat ja keisririik. 
Koalitsioonisõjad ning 1812. aasta Vene-Prantsuse sõda. 
Revolutsiooni mõju eluolule ja kultuurile. 
Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 
ajaloos. 
Viini kongress.  
Allikatekstide lugemine ja tõlgendamine. 
Arvutis mõistekaadi koostamine või interaktiivse ajatelje 
koostamine. 

Õpilane 
1) iseloomustab baroki, rokokoo ja klassitsismi põhijooni 

Teema: Kultuur 2 tundi 
Barokk. 
Rokokoo. 
Klassitsism. 

Õpilane 

1) mõistab tööstusliku pöörde olemust ja kasutab kontekstis 
vastavaid mõisteid; 

2) tunneb poliitilisi õpetusi- konservatism, sotsialism, 
liberalism 

Teema: Industriaalühiskonna kujunemine 4 tundi 
Tööstuslik pöörde olemus ja vabrikutootmine ning tehnilised 
leiutised. 
Linnastumine ja industriaalühiskonna sotsiaalne pale. 
19. sajandi poliitilised õpetused ning majandusõpetused. 
Koloniaalimpeeriumide rajamine ning maailmamajanduse 
kujunemine. 
Jooniste ja piltide uurimine. 
Visuaalse materjali kasutamine internetist. 

Õpilane 

1) teab, mis on rahvuslus ja rahvusriik 

Teema: Rahvuslus ja rahvusriigid 4 tundi 
Rahvusluse tõus Euroopas. 
Rahvusriigi loomine Saksamaal ja rahvuslik vabadusliikumine 
Itaalias. 
Saksa keisririik loomine. 



Õpilane 

1) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis; 
2) teab tähtsamaid rahvusliku liikumise tegelasi ja sündmusi; 
3) teab, mis on venestamine; 

4) teab 1905. aasta revolutsiooni.  

Teema: Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul 10 tundi 
Vene impeeriumi äärealade poliitika ja talurahvaseadused. 
Rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused. 
Venestusaeg. 
1905. aasta revolutsioon ja selle tagajärjed. 
Allikatekstide lugemine ja töö piltidega. 
Visuaalse materjali kasutamine internetis 

Õpilane 

1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite; 
2) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 

Teema: Esimene maailmasõda 13 tundi  
Uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas. 
Sõja põhjused, kulg ja tagajärjed ning Compiegne’i vaherahu  
maailmasõja mõju Eestile. 
1917. aasta revolutsioonid Venemaal ja Eesti. 
Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani. 
I maailmasõja rindelt kirja kirjutamine. 
Töö vanade fotodega. 
Visuaalse materjali kasutamine internetis. 

Õpilane 
1) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi 

kultuurisaavutusi; 

Teema: Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul 4 tundi 
Eluolu muutused 20.sajandi alguses. 
Ajakirjandus ja seltsiliikumine, kunst, muusika, teater, 
kirjandus. 
Teadus ja tehnika. 
Visuaalse materjali kasutamine internetist 

 

Koostaja: Merike Leetjõe 



Kunstiõpetus VIII klass, 35 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) analüüsib kunstiteoseid, märkab erinevaid vorme ja 

sõnumeid; 
2) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 
3) leiab infot kunstiraamatutest ja eri teabeallikatest, uurib ja 

võrdleb eri ajastute kunstiteoseid; 
4) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas; 
5) mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates 

meediumites; 
6) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida 

probleemile uus lahendus; 
7) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka 

virtuaalsetes kultuurikeskkondades; 
8) tunnetab ja arndab oma loomingulist potensiaali; 
9) loovülesannetes leiab erinevaid lahendusvariante ja 

isikupäraseid teostusvõimalusi; 
10) osaleb aktiivselt erinevates koostöövormides. 

Konkreetne ja abstraktne kunstis. 
Kunstiteose analüüs. 
Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 
Elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaaamis. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum 
ja kontekst.  
Inimese ja ruumilise keskkonna suhted. 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. 
Pildiruum, ruumilisiuse edastamise võtted. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, erinevad 
kunstimaterjalid ja tehnikad(joonistamine, maal, kollaaž, 
skulptuur, installatsioon). 
Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
Meeskonna - ja rühmatöö - tööjaotus rühmas. 
Probleemide lahendamine meeskonnas; kaaslaste 
eripärade/oskustega arvestamine. 
Tööde vormistamine; esitlemine, analüüdimine, objektiivne 
hindamine. 

 
Koostaja: Hille Kilk 



Muusikaõpetus VIII klass, 35 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) aulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 

kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni, puhta 
intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili;  

2) järgib häälehoidu häälemurdeperioodil; 
3) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti 

kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule; 

4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma 
seisukohti; 

5) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt oma 
hääle omapärast; 

6) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja/või musitseerib 
erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes; mõistab ja 
väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning 
muusikahariduslikku tähendust;  

7) laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi kasutades 
käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja 
noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides  (SO, 
MI, RA, JO, RAı, SOı, JO¹, LE, NA, DI); 

8) absoluutsete helikõrguste seostamine relatiivsete 
helikõrgustega (g-G²); 

9) duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla seoses 
lauludega; 

Teema: Laulmine 

Ühe- ja kahehäälsuse rakendamine lauldes. 
Kahe- või kolmehäälne laulmine koolikooris. 
Relatiivsete helikõrguste (astmete) kasutamine, lauldes noodist 
lihtsamaid meloodiaid. 
Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja arendamine 
individuaalsel ja rühmas laulmisel (ansamblid, koorid). 
Laulude õppimine: noodi järgi astmenimedega, kuulmise ja 
noodi järgi astmenimedega, kuulmise järgi; 
Vestlus (laulu sisu, helilooja, teksti autor, väljendusvahendid). 
Relatiivne meetod – laulmine astmetrepi, käemärkide, 
rändnoodi, rütmistatud astmete ja noodi järgi, mudellaulud. 
Kajamäng, rütmilis-meloodilised küsimus-vastus motiivid. 

Õpilane  
1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset 

väikekannelt kaasmängudes ja/või ostinato’des;  
2) rakendab musitseerides akustilise kitarri lihtsamaid 

Teema: Pilimäng 

Pillimänguoskuse rakendamine üksi ja koos musitseerides. 
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, meloodilis-
rütmilised improvisatsioonid. 



akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest 
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus; 

3) helistike C-duur, a-moll; G-duur, e-moll ning F-duur ja d-
moll seostamine pillimänguga; D-h repertuaarist lähtuvalt. 

Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-meloodilised 

küsimus-vastus motiivid. 
Absoluutse süsteemi kasutamine pillimängus. 
Süvendatult pilli õppinud õpilaste rakendamine musitseerimisel. 

Õpilane 
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika 

väljendusvahendeid;  
2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade 

rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid: (valikuliselt) 
Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, 
Aafrika, Idamaad.  

Teema: Liikumine 
Muusika meeleolu, stiili ja vormi väljendamine liikumise kaudu 
lähtuvalt kujutlusvõimest. 
Orffi pedagoogika. 
Individuaalne, paaris- ja rühmatöö. 

Õpilane 

1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või 

ostinato’sid keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi 

(astmeid);  
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne; 
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda 

loomingulisi ideid liikumise kaudu; 
6) loominguliste ideede rakendamine arvutil olemasolevaid 

muusikaprogramme kasutades. 

Teema: Omalooming 

Loominguliste ideede teostamiseks sobivate muusika 
väljendusvahendite leidmine ja kasutamine. 
Esinemisvõimaluste pakkumine ning loomingulise 
eneseväljenduse toetamine. 
Orffi pedagoogika –omaloomingulised kaasmängud, tekstid, 
muusikaline liikumine; rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. 
Rondo- ja variatsioonivorm. 
Lihtsamate pillide valmistamine. 
Kirjalik töö – töövihik: 
Infotehnoloogia – noodistusprogramm(id). 



Õpilane 
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika 

väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust (2-ja 
3-osalist lihtvormi, variatsiooni- ja rondovormi); 

2) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara 
kasutades; 

3) arvestab teiste arvamust ning põhjendab  oma  arvamust 
nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

4) Eesti tuntud interpreetide, dirigentide, ansamblite, 
orkestrite ja muusika suursündmuste tundmine; 

5) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas 
ning toob eesti rahvamuusikaga võrreldes esile erinevad 
ja sarnased tunnused; 

6) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning 
põhjendab ja analüüsib seda muusika oskussõnavara 
kasutades suuliselt ja kirjalikult; 

7) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud 
ettekandes; 

8) teab autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi ja 
kohustusi; 

9) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi 
muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes 
tegevustes oma loomingulisi ideid 

Teema: Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Isiklike, põhjendatud seisukohtade avaldamine muusika 
kuulamisel, tuginedes muusika väljendusvahenditele ja 
oskussõnavarale. 
Individuaalne, paaris- ja rühmatöö. 
Vestlus, arutelu, analüüs. 
Orffi pedagoogika – visuaalne kunst, dramatiseering, liikumine 
jne. 
Kirjalik töö – töövihik, essee, analüüs, uurimus, retsensioon, 
referaat, plakat jne. 
Infotehnoloogia – power-point presentatsioon jne. 



Õpilane 

1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes; 

2) noodivältused, paus, rütmifiguurid; 
3) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist 

tulenevalt kaheksandik taktimõõdu tähendust ning 
arvestab neid musitseerides; 

4) mõistab helistike C–a, G–e, F–d (repertuaarist tulenevalt 
D–h) tähendust ning lähtub nendest musitseerides; 

5) kasutab laulude õppimisel relatiivseid helikõrgusi 
(astmeid) ja seostab neid absoluutsete helikõrgustega 
(tähtnimed); 

6) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda 
musitseerides repertuaarist tulenevalt. 

Teema: Muusikaline kirjaoskus ja oskussõnad 

Individuaalne, paaris- ja rühmatöö. 
Kirjalik töö – töövihik. 

Õpilane 

1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust 
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval 
viisil;  

2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist 
oskussõnavara; 

3) huvitub muusikaalasest tegevusest ja väärtustab seda 
ning osaleb kohalikus kultuurielus. 

Teema: Õppekäigud 
Teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud 
(helistuudiod, raamatukogud, muusikakoolid, muusikakõrgkoolid 
jne). 
Individuaalne, paaris- ja rühmatöö; 
Vestlus, arutelu, analüüs või muud loovad väljundid – visuaalne 
kunst, dramatiseering, liikumine. 
Kirjalik töö – töövihik, essee, analüüs, uurimus, retsensioon, 
referaat, plakat jne. 

 

Koostaja: Heli Karu 



Käsitöö ja kodundus VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) arutleb moe muutuste üle; 
2) valib sobivaid rõivaid lähtudes nende materjalidest, 

otstarbest, lõikest ja enda figuurist; 
3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esmete ning 

rõivaste disainis; 
4) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid; 
5) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid. 

Teema: Disain, kavandamine ja rahvakunst 
Tekstiilid rõivastuses ja moelooming ajastu vaimu peegeldajana:  
moe , isikupära ja proportsiooni põhimõtete arvestamine 
kavandades. 
Ideekavand ja selle vormistamine. 
Tekstiilieseme kavandamine. 
Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 
Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. 
Rahvarõivad. 
Eesti etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja 
esemelise keskkonna 
kujundamisel.http://www.erm.ee//?node=94 

Õpilane 
1) kirjeldab sünteetiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist 

ja hooldamist; 
2) valib ja kombineerib eseme valmistamisek sobivaid 

materjale, töövahendeid, tehniakaid ja viimistlusvõtteid; 
3) võtab lõikelehelt lõiked, valib õpetaja abiga sobiva 

tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme; 
4) koob koekirju koeskeemi kasutades, koob ringselt; 
5) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid. 

Teema: Materjalid ja tööliigid 
Tekstiilikiudained, keemilised kiud: sünteetilised kiud. 
Tänapäeva käsitöömaterjalid. 
Mitmesuguste materjalide koos kasutamise võimaluste leidmine. 
Tikkimine: tikand loomingulise väljendusvahendina. 
Õmblemie: rõivaeseme õmblemine, mõõtude võtmine, 
suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete 
paigutamine riidele, valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate 
tehnoloogiliste võtete kasutamine, õmblustöö viimistlemine. 
Kudumine: silmuste kasvatamine  ja kahandamine, erinevate 
koekirjade kudumine skeemi järgi, silmuste arvestamine, eseme 
kudumine ja viimistlemine. 

Õpilane 
1) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist 
2) esitleb või eksponeerib oma tööd 
3) täidab üksinda või koos teistega endale võetud 

ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt 

Teema: Käsitöö organiseerimine 
Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted 
rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. 
Õmblemise ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused 
ettevõtluseks. 



4) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogilisi võimeid ning 
teeb valikuid edasisteks õpinguteks ja hobideks 

Töövahendite ja tehnoloogia valik olenevalt materjalist ja 
valmistatavast esemest. 
Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. 
Vajaliku teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüs ja 
kasutamine. 
Elektriliste vahenditega töötamine ja nende hooldamine 
kasutusjuhendi järgi. 
Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine. 
Töö esitlemine, võimaluse  korral virtuaalkeskkonna kasutamine 
töö eksponeerimiseks. 

Õpilane 
1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele ning 

põhiliste mikro- ja makrotoiduainete vajalikkust ja allikaid 
2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende 

kvaliteeti 
3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab 

tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü 
4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab 

neid teadmisi rakendada 

Teema: Toit ja toitumine 
Makro- ja mikrotoiduained, nende vajalikkus ning allikad, 
lisaained toiduainetes, toiduainete toitainelise koostise hinnang. 
Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine 
lähtuvalt toitumissoovitustest. 
Toiduallergia ja toidutalumatus, taimetoitluse ja dieedi mõju 
tervisele, toitumishäired. 
Mikroorganismid toidus, toidu kaudu levivad haigused  
http://www.google.ee/search?q=tervislik+toit&ie=UTF-88hl=et 

Õpilane 
1) arvestab rühmaülesandeid täites  kaasõpilaste arvamusi 

ja hinnanguid 
2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid 
3) kalkuleerib toidu maksumust 
4) hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud ametiks või 

hobidega  tegelemiseks 
5) tunneb tarbija õigusi ja kohustusi, reklaami mõju 

ostuotsustele 
6) oskab koostada ürituse eelarvet 

Teema: Toidu valmistamise organiseerimine ja 
tarbijakasvatus 
Meeskonna juhtimine, suurema projekti korraldamine alates 
menüü koostamisest, kalkulatsioonist ja ptaktilise töö 
organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. 
Toiduga seonduvad ametid. 
Tarbija õigused ja kohustused, märgistused toodetel, reklaam ja 
ostuotsustused. 
Teadlik ja säästlik tarbimine. 
Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, tähtpäevad). 

Õpilane 
1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise 
2) tunneb roogade maitsestamise võimalusi 

Teema: Toidu valmistamine 
Nüüdisaegsed köögiseadmed ja nende kasutamine. 
Kuumtöötlemise viisid. 



3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi 
roogi 

4) küpsestab tainatooteid ja võrdleb erinevaid  
kergitusaineid 

Kergitusained ja tainatooted. 
Kalatoidud. 
 http://www.google.ee/search?=tervislik+toit&=UTF-88hl=et 

 

Õpilane 
1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal 

elavate inimeste vahel 
2) tunneb erinevaid kodumasinaid ja oskab neid 

kasutusjuhendi järgi käsitseda 
3) tunneb põhilisi koristustöid ja tehnikaid 
4) oskab puhastusainete ostmisel ja kasutamisel lugeda 

kasutusjuhendit ning mõistab seda 

Teema: Kodu korrashoid 
Erinevad stiilid sisekujunduses. 
Puhastusvahendite ohutu kasutamine. 
Suurpuhastus. 

Õpilane 
1) leiab üksi või koos teistega ülesannetele ja probleemidele 

lahendusi 
2) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja 

oskab jaotada tööülesandeid 
3) suhtleb vajadusel kooliväliste institutsioonidega, et saada 

teemakohast infot 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste 

arvamust 
5) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust, kasutab infot 

kooskõlas seadustega 
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
7) väärtustab töö tegemist ning analüüsib täidetud 

ülesandeid ja saadud tagasisidet 

Teema: Projektitööd 
Projektitöö teema valimine. 
Projektitöö teostamine. 
Projektitöö vormistamine ja esitlemine. 

Õpilane 
1) kasutab eseme valmistamiseks sobivaid materjale ning 

töötlemisviise 
2) kasutab ülesannet lahendades ainekirjandust ja 

teabeallikaid 
3) valmistab omanäolisi esemeid, kasutades erinevaid 

Teema: Tehnoloogia vahetatud õpperühmades 
Tehnoloogia analüüsimine:  positiivsed ja negatiivsed mõjud, 
eetilised tõekspidamised tehnoloogia rakendamisel, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia. 
Matrjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimine 
kirjandusest ja internetist. 



töötlemisviise 
4) eaitleb ja analüüsib tehtud tööd 
5) õpib leidma tehnilisi lahendusi kodustes korrastus- ja 

remonditöödes 
6) teadvustab ja järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 

Käsi- ja elektrilised tööriistad, nüüdisaegsed võimalused 
materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel. 
Kodused korrastus- ja remonditööd. 
Tervisekaitse- ja ohutusnõuded töötlemisel, ohutud töövõtted. 

 
Koostaja: Ann Järvsoo 



Tehnoloogiaõpetus VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ja 

keskkonnale; 
2) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

vahendeid, tunneb nende ohutut käsitsemist; 
3) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid 

säästvalt ja jätkusuutlikult; 
4) oskab oma tegevust planeerida ning teab oma 

eelistusi eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti 
valikul. 

Teema: Tehnoloogia igapäevaelus 

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud.  
Ressursside säästlik tarbimine.  
Töö planeerimine.  
Tooraine ja tootmine. 

Õpilane 
1) lahendab probleemülesandeid; 
2) teab ja kasutab erinevaid esemete viimistluse 

võimalusi; 
3) teab pinnakatete omadusi ja kasutusvõimalusi; 
4) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist; 
5) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja 

esitleb joonist või skeemi. 

Teema: Disain ja joonestamine 

Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine. 
Viimistlemine ja pinnakatted.  
Joonise vormistamine ja esitlemine.  
Skeemid.  
Leppemärgid ja tähised tehnilistel joonistel.  
Koostejoonis.  
Ehitusjoonised. 

Õpilane 
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja 

töötlemise kohta, hangib ainealast teavet kirjandusest 
ja Internetist ning kasutab seda; 

2) kasutab eset valmistades mitmesuguseid 
töövahendeid, valib sobivaima töötlusviisi; 

3) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning 
mehhanisme; 

4) valmistab omanäolisi esemeid, tunneb ja kasutab 
erinevaid liiteid; 

5) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 

Teema: Materjalid ja nende töötlemine 

Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused 
kirjandusest ja internetist.  
Tänapäevased materjalide töötlemise viisid.  
Käsi- ja elektrilised tööriistad.  
Masinad ja mehhanismid.   
Optimaalse töötlusviisi valimine. 
Erinevate liidete kasutamine.  
Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide 
ühendamisel esemeteks.  
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted. 



tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning 
töövahendeid. 

Õpilane 
1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja 

teabeallikaid; 
2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab 

tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi 

roogi; 
4) kalkuleerib toidu maksumust; 
5) käitub teadliku tarbijana. 

Teema: Kodundus vahetatud õpperühmades 

Toiduainete toitainelise koostise hinnang.  
Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine 
lähtuvalt toitumissoovitustest.  
Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. 
 Aedviljatoidud ja supid.  
Kala- ja lihatoidud.  
Küpsetised ja vormiroad.  
Käitumine peolauas, kohvikus, restoranis.  
Kodumasinad.  
Hooldusmärgid.  
Tarbija õigused ja kohustused. 

Õpilane 
1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning 

probleemidele lahendeid; 
2) osaleb paindlikult ühistöös, tööülesannete jaotamisel 

ja ajakava planeerimisel; 
3) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste 

arvamust; 
4) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
5) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib üksikuid 

ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

Teema: Projektitööd 

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad 
õpilased vabalt valida õpperühma ja projekti.  
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka 
kodunduse valdkonnast.  
Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainetega ja 
klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste 
koolidevaheliste ettevõtmistega. 

 

Koostaja: Raine Savolainen 



Kehaline kasvatus VIII klass, 70 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 

1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga 
harjutuskombinatsiooni muusika saatel. 

2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 
3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja 

poomil (T) / kangil (P) 
4) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 

 

Teema: Võimlemine10-12 tundi 
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: 
koordinatsiooniharjutused. 
Põhivõimlemise harjutused vahendita ja vahenditega, 
harjutused muusika saatel.  
Üldarendavate võimlemisharjutuste komplekside koostamine 
(harjutuste valik ja järjekord). 
Rühi arengut toetavad harjutused: harjutused lülisamba 
vastupidavuse arendamiseks; jõuharjutused selja-, kõhu, 
tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele; venitusharjutused 
õla- ja puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 
Akrobaatika: harjutuste kombinatsioonid; püramiidid 
Harjutused rööbaspuudel: tireltõus ühe jala hoo ja teise 
tõukega (T) ning harkistest tirel ette (P). 
Harjutused kangil: tireltõus jõuga, käärhöör (P). 
Tasakaaluharjutused poomil (T): erinevad 
sammukombinatsioonid; sammuga ette 1800 pööre; jala hooga 
taha 1800; poolspagaadist tõus taga oleva jala sammuga ett; 
erinevad mahahüpped. 
Toenghüpe: hark- ja/või kägarhüpe. 
Iluvõimlemine: harjutused palliga: hood, ringid, kaheksad, 
väänakud, visked ja püüded (T). 

Õpilane 

1) Sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas 
kõrgushüppe; 

2) sooritab hoojooksult palliviske ning paigalt ja hooga 
kuulitõuke; 

3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) 

Teema: Kergejõustik 10-12 tundi 
Jooks: Kiirjooksu tehnika; ringteatejooks; kestvusjooks. 
Hüpped: Kaugushüpe; kõrgushüppe 
eelsoojendusharjutused;flopphüppe (3- ja 5-sammuliselt 
hoojooksult) tutvustamine. 
Heited, tõuked: Kuulitõuke juurdeviivad harjutused 

Õpilane 

1) Korvpall:sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning 
Teema: Pallimängud 

A sportmäng – 10-12 tundi 



petted;oskab reeglite järgu mängida korvpalli. 
2) Võrkpall: sooritab pallingu, ründelöögi ja nende 

vastuvõtu. 

B sportmäng – 6-8 tundi 
Korvpall: Palli põrgatamine, söötmine ja vise korvile liikumiselt. 
Vise söödulevastuliikumiselt. Katted. Mäng 3:3 ja 5:5. 
Võrkpall: Ülalt palling. Pallingu vastuvõtt. Ründelöök hüppeta ja 
kaitsemäng paarides. Mängutaktika: kolme puute õpetamine. 

Õpilane 

1) Suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise 
sõiduviisiga; 

2) suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga 
tempovarianti; 

3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi. 

Teema: Suusatamine 10-12 tundi 
Paaristõukeline ühesammuline uisusamm-sõiduviis.  
Üleminek sõiduviisilt tõusuviisile nii klassikalises kui uisusamm 
tehnikas.  
Poolsahk-paralleelpööre.  
Lihtsa slaalomiraja läbimine poolsahk-paralleelpööretega. 
Teatesuusatamine (võistlusmäärused). Mängud suuskadel. 
Teatesuusatamine. 

Õpilane 

1) Tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning 
kombinatsioone autoritantsudest; 

2) arutleb erinevate tantsustiilide üle; 
3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone. 

Teema: Rütmika/Tantsuline liikumine 5–6 tundi 
Tantsu karakteersus ja väljenduslikkus sh arvestades soolisi 
erinevusi. 
Aeglane valss. Samba põhisamm. Valsisammu täiustamine. 
Rahva- ja seltskonnatantsud. Loovtantsu elementide 
kasutamine. 
Tantsu traditsioonilisus ja kaasaegsus. 

Õpilane 

1) Läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja 

maastikku; 
3) oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning 

teevarianti maastikul. 

Teema: Orienteerumine 4-6 tundi 
Kaardi peenlugemine: väikeste objektide lugemine ja 
meeldejätmine. 
Sobivaima teevariandi valik.  
Orienteerumisraja iseseisev läbimine kaardi ja kompassiga. 

 

Koostaja: Tiia Kroonmäe 



Tekstiõpetus VIII klass, 35 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu, praktilised tööd ja IKT 

Õpilane 
1) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja 

sõnumeid), oskab leida ning täita lihtsamaid planke ja 
vorme; 

2) leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist 
teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma 
teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis; 

3) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse 
ja kohandab neid oma eesmärkidele; 

4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 
5) vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste, järgides 

tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; 
kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, kald- 
ja allajoonitud kiri; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti 
joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, 
joonised, pildid, diagrammid, tabelid); 

Teema: Tekstiloome 
Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine.  
Refereerimine.  
Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise võimalused.  
Viidete vormistamine.  
Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, 
mustandi kirjutamine.  
Kirjandi teema ja peamõte, kirjandi ülesehitus.  
Teksti liigendamine.  
Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine.  
Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi 
koostamine, teksti kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, 
avaldamine, tagasiside saamine. Kirjandi ülesehitus. 
Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand.  
Lisateabe otsimine: Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad 
võtted. Eri allikatest pärit info võrdlemine, olulise eristamine 
ebaolulisest ning selle väljakirjutamine.  
Teksti töötlemine: Teksti sisestamine, vormindamine ja 
kopeerimine.  

Õpilane 

1) salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab 
salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise nime all, 
kopeerib faile ühest kohast teise. 

 

Teema: Failide haldamine 
Salvestamine, kopeerimine, kustutamine.  
 

Õpilane 

1) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise 
vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust ning leiab 
vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset 
vaatenurka esindavaid allikaid. 

Teema: Infootsing internetis ja töö meediafailidega 
Turvalisus, autorikaitse ja isikuandmete kaitse. 
E-kirja saatmine koos manusega.  

Õpilane 

1) koostab esitluse etteantud teemal; 
Teema: Esitluse koostamine 
Slaidi ülesehitus ja kujundus.  



2) kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu 
hulgas järgmistest kriteeriumidest: optimaalne info hulk 
slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele 
viitamine, kujunduse säästlikkus. 

Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile. 
 

Õpilane 

1) koostab ja vormindab korrektselt loovtöö järgmised 
osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud sisukord, 
sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, 
päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad; 

2) salvestab valmis loovtöö eri formaatides (doc, odt, pdf), 
pakib faili kokku, saadab selle e-posti teel manusena 
õpetajale ja prindib selle paberile. 

 

Teema: Loovtöö koostamine ja vormindamine 
Loovtöö tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte, 
kasutatud materjalide loetelu.  
Päis ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades.  
Sisukorra automaatne genereerimine.  
Lehekülgede nummerdamine.  
Kasutatud allikatele viitamine. 
 

 

 

Koostaja: Kristina Luhaäär 
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