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Ainevaldkond Keel ja kirjandus
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa1.pdf#
Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;
2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana;
3) omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse;
4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris
väljakujunenud keelekasutustavasid;
5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel;
6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja
kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;
7) väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri
ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;
8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi;
9) loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning
rikastades mõtte- ja tundemaailma;
10) suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste
arvamust;
11) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja käsiraamatuid.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa1.pdf#
Keele ja kirjanduse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka
kirjalikus suhtluses;
2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult;
3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii
teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates;
4) hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ara tekstide mõjutusvahendid;
5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust;
6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat,
kujutlus- ja mõttemaailma arendajat;
7) teab eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning kirjandusteoseid, seostab neid
ajajärgu ja kultuurikontekstiga;
8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ning
peamisi kujundeid;
9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.

11

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad
Muudatused 5.jaanuar 2018

Eesti keel
Eesti keele õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis










Emakeelepäeva tähistamise nädal algklassides.
Iga klassi parima eesti keele tundja välja selgitamine olümpiaadil.
Ilukirjavõistlus.
Ettelugemispäeva tähistamine lugemisööga.
Luuletuste lugemise võistlus vabariigi aastapäeval.
Emakeelepäeva tähistamine klassiti temaatiliste tundidega.
Peet Vallaku Ilusa Emakeele auhinna väljaandmine temaatiliste võistlustööde parimaile.
Koidulauliku luulevõistlusel osalemine.
Osalemine erinevatel riiklikel loomekonkurssidel ja olümpiaadidel.

Põhikool
Õpitulemused
Eesti keele õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa.

1.klass
Õpilase:
Suuline keelekasutus
1) kuulab eakohast teksti; toimib sõnumi või juhendi järgi;
2) väljendab end suhtlusolukordades arusaadavalt: palub, küsib, tänab, vabandab;
3) kasutab kõnes lühilauseid;
4) vaatleb ja kirjeldab nähtut õpetaja suunavate küsimuste toel;
5) jutustab suunavate küsimuste toel kuuldust, nähtust, loetust;
6) annab õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, filmi ja teatrietenduse sisu;
7) koostab õpetaja abiga pildiseeria või küsimuste toel suulise jutu;
8) teab, et sõnadel on lähedase või vastandtähendusega sõna ja nimetab neist mõningaid;
9) esitab luuletust peast.
Lugemine
1) loeb nii häälega kui ka endamisi;
2) loeb õpitud teksti ette õigesti;
3) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel;
4) vastab suulistele küsimustele;
5) on lugenud läbi vähemalt 4 eesti ja/või väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatust.
Kirjutamine
1) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;
2) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti ära;
3) valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja: eristab täis-ja kaashäälikut;
4) märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ning tunnuseid;
5) kirjutab suure algustähega lause alguse;
6) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (kuni 20 sõna).

2.klass
Õpilase:
Suuline keelekasutus
1) kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti; toimib saadud sõnumi kohaselt õpetaja abil;
2) väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi väikeses ja suures rühmas; kasutab kõnes
terviklauseid;
12

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad
Muudatused 5.jaanuar 2018
3) vaatleb ja kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste toel;
4) vestleb kogemustest ja loetust;
5) koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja kaardi õpetaja abil;
6) koostab õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või küsimuste toel; mõtleb jutule alguse ja lõpu;
7) teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning õpetaja abil ka lähedase tähenduse;
8) esitab luuletust peast.
Lugemine
1) loeb nii häälega kui ka endamisi ladusalt ja teksti mõistes;
2) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;
3) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel;
4) vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta;
5) eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust;
6) tunneb ära jutustuse, luuletuse;
7) on lugenud läbi vähemalt 4 eesti ja/või väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatust;
8) teab nimetada mõnd lastekirjanikku.
Kirjutamine
1) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja –seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;
2) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti ära;
3) valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja: eristab häälikut ja tähte, täis- ja
kaashäälikut, sõna, lauset, märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täisja suluta kaashäälikuid;
4) märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ning tunnuseid;
5) loeb võõrtähtedega tähestikku;
6) kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed;
7) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttava teksti ning kontrollib kirjutatut näidise järgi (25-30
sõna);
8) kirjutab eakohase pikkusega ümberjutustusi ning teisi loovtöid küsimuste, tugisõnade,
joonistuse, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel.

3.klass
Õpilase:
Suuline keelekasutus
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti; toimib sõnumi või juhendi järgi;
2) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt: palub, küsib, selgitab, keeldub,
vabandab, tänab; vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid ning lühivastuseid;
3) vaatleb sihipäraselt, kirjeldab nähtut ning märkab erinevusi ja sarnasusi;
4) avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta;
5) annab küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, filmi ja
teatrietenduse sisu; koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi;
6) jutustab loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, tugisõnade, märksõnaskeemi
ning küsimuste toel; mõtleb loole alguse ja lõpu;
7) leiab väljendumiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu;
8) esitab luuletust peast.
Lugemine
1) loeb nii häälega kui ka endamisi ladusalt ja teksti mõistes, mõistab lihtsat plaani, tabelit,
diagrammi, kaarti;
2) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;
3) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel;
4) vastab suulistele ja kirjalikele küsimustele loetu kohta;
5) eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
6) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna ja kirja;
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7) on lugenud läbi vähemalt 4 eesti ja/või väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatust;
8) teab nimetada mõnd lastekirjanikku.
Kirjutamine
1) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja –seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;
2) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti ära, paigutab teksti korrektselt paberile ja vormistab
vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt;
3) valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja: eristab häälikut ja tähte, täis- ja
kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset; märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab lühikesi,
pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid, kirjutab õigesti asesõnu;
4) märgib õpitud sõnades õigesti kaashäälikuühendit, kirjutab õigesti sulghääliku omandatud
oma- ja võõrsõnade algusse; märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ning
tunnuseid;
5) teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab lihtsaid
loendeid tähestikjärjestuses;
6) kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud kohanimed;
7) piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;
8) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut näidise järgi (30-40
sõna);
9) koostab kutse, õnnitluse, teate ja e-kirja; kirjutab eakohase pikkusega ümberjutustusi ning teisi
loovtöid küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel.

4.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
1) kuulab eakohast teksti ja annab edasi kuuldu sisu;
2) väljendab end suhtlusolukordades arusaadavalt;
3) esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;
4) leiab vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele;
5) kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid.
Teksti vastuvõtt
1) loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult, oskab leida peamõtte;
2) vastab küsimustele;
3) kirjeldab teksti põhjal sündmusi ja tegelasi;
4) tunneb ära erinevad tekstiliigid;
5) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast kirjandusteost ning oskab loetust kokkuvõtet teha.
Tekstiloome
1) kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;
2) oskab kirjeldada;
3) kirjutab käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste;
4) kirjutab loovtöid ja ümberjutustusi.
Õigekeelsus ja keelehoole
1) tunneb ja oskab kasutada kõiki õpitud õigekirjareegleid;
2) leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires;
3) kirjutab etteütlemise järgi teksti.

5.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
1) valib juhendamise toel suhtluskanali;
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2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades
sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid.
Teksti vastuvõtt
1) loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel erinevaid tekste;
2) valib juhendamise toel oma lugemisvara.
Tekstiloome
1) jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;
2) esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne).
Õigekeelsus ja keelehoole
1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi;
2) järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
3) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes.

6.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
1) valib juhendamise toel suhtluskanali; peab sobivalt vestlusi, kirjavahetust;
2) võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis.
Teksti vastuvõtt
1) tunneb tavalisi tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi;
2) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekstide tõlgendamisel ja seostamisel.
Tekstiloome
1) leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatukogust
ja Internetist;
2) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid ning kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka
e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ja täita lihtsamaid planke ja vorme;
3) avaldab viisakalt ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti
kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis.
Õigekeelsus ja keelehoole
1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte, õpitud tekstiliike; järgib eesti
õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
2) leiab ja kontrollib „Eesti õigekeelsus-sõnaraamatust“ sõna tähendust ja õigekirja;
3) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates.

7.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
1) oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust;
2) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
3) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus vormis.
Teksti vastuvõtt
1) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
2) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb
tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku,
kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti oma
kogemuse ja mõtetega;
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3) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja
tekstile reageerimisel.
Tekstiloome
1) põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse,
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
2) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades;
3) oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav, kirjeldav,
arutlev); vormistab tekstid korrektselt.
Õigekeelsus ja keelehoole
1) eristab kirjakeelt argikeelest;
2) teab eesti keele murdeid;
3) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
4) oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest;
5) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme;
6) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;
7) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;
8) kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.

8.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
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; väljendab oma
seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse; teeb ettepanekuid, esitab omapoolseid
põhjendusi, annab vajadusel lisateavet.
Teksti vastuvõtt
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 eri tekstiliikide peamisi mõjutusvahendeid (kujundlikkus, stiilitegurid).
Tekstiloome
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);
Õigekeelsus ja keelehoole
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;
4) oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest ning veebiallikatest;
5) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;
6) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;
7) kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.
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9.klass
Õpilase:
Suuline ja kirjalik suhtlus
1) oskab valida suhtluskanalit; peab sobivalt telefonivestlusi ning asjalikku kirja- ja meilivahetust;
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; väljendab oma
seisukohti ning sõnastab vajaduse korral oma eriarvamuse;
4) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
5) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ning vahendab nii suulises kui ka kirjalikus
vormis.
Teksti vastuvõtt
1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre), nende
põhijooni ning kasutamise võimalusi;
2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka õpija elutarbelisi tekste;
3) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist;
4) suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
5) teab eri tekstiliikide peamisi mõjutusvahendeid (kujundlikkus, stiilitegurid);
6) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
7) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb
tekste omavahel, osutab, mis tekstis on jäänud arusaamatuks, esitab küsimusi, vahendab ja
võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning
seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega;
8) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendades, tekste seostades ning tekstile.
Tekstiloome
1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma
teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis;
tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma
eesmärkidele;
2) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet ja kõnet);
3) oskab eesmärgipäraselt kirjutada ning suuliselt esitada eri liiki tekste: referaati, kirjandit;
kommentaare ja arvamusavaldusi; elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; vormistab tekstid
korrektselt;
4) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ning teiste tekstidega;
vahendab kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ning täpsusega, allikale viidates;
5) põhjendab ning avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ning seisukohta
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
6) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.
Õigekeelsus ja keelehoole
1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, tajub
nende erinevusi; edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles,
arvestades eesti keele kasutuse väljakujunenud tavasid;
2) tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
3) Järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest ning
sõna- ja käsiraamatutest; kasutab arvuti õigekirjakorrektorit;
4) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni; tunneb
keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista ning kasutada;
5) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust
ning vormistust;
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6) leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, kasutusviise ja
mõistesuhteid;
7) teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest;
8) teab eesti keele põlvnemist ja murdeid ning kirjakeele arengu põhietappe;
9) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates.

Gümnaasium
Õpitulemused
I kursus: keel ja ühiskond
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi;
6) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;
7) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele
muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;
8) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb eesmärgipäraselt,
kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;
9) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
10) rakendab oma suhtlus- ja tekstitöö-oskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
11) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
12) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

II kursus: praktiline eesti keel I
Kursuse lõpetaja:
1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva
teksti vormis;
2) koostab levinumaid tarbetekste;
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma
tekstides;
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;
6) on kinnistanud, parendanud, süvendanud oma õigekirjateadmisi ja –oskusi.

III kursus: meedia ja mõjutamine
Kursuse lõpetaja:
1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;
2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele
muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;
3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb eesmärgipäraselt,
kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;
4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
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7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid;
8) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni
ning olulisi tekstiliike;
9) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi;
10) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest;
11) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja
audiovisuaalses kontekstis;
12) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab
teksti seostuvate tekstide kontekstis;
13) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
14) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted;
15) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;
16) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid
keelevahendeid.

IV kursus: praktiline eesti keel II
Kursuse lõpetaja:
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus,
avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes
koolis;
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja
arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja
tegevuskava;
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke
infootsingu strateegiaid;
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

V kursus: teksti keel ja stiil
Kursuse lõpetaja:
1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;
2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele
muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;
3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb eesmärgipäraselt,
kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;
4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid;
8) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
9) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal;
10) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;
11) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid;
uurimistöö);
12) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab
viitamissüsteeme;
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13) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või
lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis.

VI kursus: praktiline eesti keel III
Kursuse lõpetaja:
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning
mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi
käsitlevas ametlikus arutelus;
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust;
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja arutluskäike
sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste;
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti,
vältides plagiaati;
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe
usaldusväärsust;
8) valdab eesti kirjakeelt.

Valikkursus X klass: kõne ja kiri
Kursuse lõpetaja:
1) teab kõne eesmärke, ülesehitust, esitamise viise;
2) oskab kõnelda auditooriumi ees;
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, ülesehitust, sõnavara, stiili, süvendades oma
funktsionaalset lugemisoskust;
4) kirjutab eritüübilisi tekste, valides sobivat sõnavara, stiili, allikaid jne;
5) oskab oma teksti kriitiliselt lugeda ning seda toimetada;
6) teab õige häälduse põhimõtteid, väljendab kõnes oma mõtteid ladusalt ja sobivas
keelekasutuses;
7) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara, stiili;
8) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus, artikkel jmt);
9) tekstide loomisel refereerib, tsiteerib, parafraseerib, viitab alustekstidele;
10) kasutab keelt loovalt ja kujundlikult.

Valikkursus XI klass: kõne ja väitlus
Kursuse lõpetaja:
1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt;
2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti;
3) rakendab kriitilist mõtlemist;
4) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi;
5) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti;
6) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;
7) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne);
8) teeb ettekande näitvahenditega;
9) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet.
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Kirjandus
Põhikool
Õpitulemused
Kirjanduse õpitulemused võivad olla esitatud osaoskuste kaupa.

4.klass
Õpilane:
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;
2) annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
3) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, eakaaslastega,
täiskasvanutega suheldes;
4) esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;
5) väljendab oma arvamust;
6) loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult;
7) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti
kohta küsimusi;
8) leiab teksti peamõtte;
9) leiab tekstist vajalikku infot;
10) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu,
kirja;
11) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut);
12) tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust;
13) jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;
14) jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste
toel;
15) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest.

5.klass
Õpilase:
Lugemine
1) loeb eakohast kirjanduslikku teksti, väärtustab lugemist;
2) on läbi lugenud vähemalt neli tervikteost.
Jutustamine
1) tutvustab kaaslastele loetut, oskab rääkida tegelastest, sündmustest;
2) oskab jutustada tekstilähedaselt.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
1) tunneb kirjanduse põhiliike;
2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;
3) koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
1) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi;
2) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust.

6.klass
Õpilase:
Lugemine
1) loeb mõtestatult kirjanduslikku teksti, väärtustab lugemist;
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2) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjanduse hulka kuuluvat tervikteost.
Jutustamine
1) jutustab kavapunktide järgi või märksõnade toel mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt
sõnastatud loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
1) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;
2) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
3) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende
omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest,
võrdleb ennast mõne tegelasega.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
1) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi;
2) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;
3) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes.

7.klass
Õpilase:
Lugemine ja jutustamine
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast eri žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost;
2) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi;
3) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
1) vastab teksti põhjal faktiküsimustele;
2) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust,
iseloomu ja käitumist;
3) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste
üle;
4) leiab teksti kesksed mõtted;
5) eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus);
6) mõtestab luuletuse tähendust iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes;
7) seletab oma sõnadega lüürika, jutustuse, valmi, haiku, vabavärsi olemust.
Esitamine ja omalooming
1) esitab peast luuleteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
2) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või
miljöökirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti.

8.klass
Õpilase:
Lugemine ja jutustamine
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast eri žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost;
2) oskab lugeda ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, lisab arvamuse.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
1) vastab teksti põhjal järeldamisküsimustele;
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate;
3) määrab teose olulisemad sündmused;
4) võrdleb ja hindab teos(t)e tegelasi teksti põhjal;
5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal tegelaste probleemide ja väärtushoiakute
üle;
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6) sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte;
7) otsib teavet tekstis esinevate tundmatute sõnade kohta;
8) eristab tekstinäidete põhjal rahvajutu (muinasjutu, muistendi) liike;
9) selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ning tähendust;
10) seletab oma sõnadega eepika, romaani, novelli ja komöödia olemust.
Esitamine ja omalooming
1) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande;
2) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava või jutustava teksti või oma seisukohti
väljendava arutluselementidega teksti (retsensioon).

9.klass
Õpilase:
Lugemine ja jutustamine
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast eri žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost, oskab leida
teoste probleeme ja sõnumit ning võrrelda teost mõne teise teosega;
2) põhikooli lõpetaja jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
1) vastab teksti põhjal analüüsiküsimustele;
2) arutleb põhjuse-tagajärje seoste üle tekstis;
3) analüüsib tegelaste suhteid, lähtudes humanistlikest ning demokraatlikest väärtustest;
4) avaldab kirjandusliku tervikteksti või katkendi kohta oma arvamust, põhjendab seda, valides
sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
5) kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;
6) teeb endale selgeks tekstis esinevate tundmatute sõnade tähenduse;
7) eristab tekstinäidete põhjal rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja oskab nimetada
rahvaluule lühivormide, rahvalaulu ja rahvajutu tunnuseid;
8) seletab oma sõnadega dramaatika, eepose, ballaadi, soneti ja tragöödia olemust;
9) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja algriimi.
Esitamine ja omalooming
1) esitab peast proosa- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti
alusteksti näidete ja oma arvamuse järgi ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust,
korrektset vormistust ja õigekirja.

Gümnaasium
Õpitulemused
I kursus: kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine
Kursuse lõpetaja:
1) on tuttav käsitletud kirjanike loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja
kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti,
tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning
põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust,
kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
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4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja
esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
5) on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosateosed, luulevalimikud ning seonduvad
kirjanduslikud artiklid.

II kursus: kirjandus antiigist 19. sajandini
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades
nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke
rühmitusi;
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse
arenguperioodidega;
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud tervikteoseid, tundes teoste ning nende
autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

III kursus: kirjanduse põhiliigid ja žanrid
Kursuse lõpetaja:
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja
žanritunnuste põhjal;
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende
suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele ja
kujundikasutust;
5) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning
analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosa- või draamateosed ning
luulekogud.

IV kursus: 20. sajandi maailmakirjandus
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre,
autoreid ja nende teoseid;
2) nimetab maailmakirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid
autoreid ja nende teoseid;
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega;
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes vabalt valitud kirjandusteoseid, tuues esile ühiseid ja
eriomaseid jooni;
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosa- või draamateosed, tunneb teoste
ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
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V kursus: 20. sajandi eesti kirjandus
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre,
autoreid ja nende teoseid;
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid
ja nende teoseid;
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega;
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes vabalt valitud kirjandusteoseid, tuues esile ühiseid ja
eriomaseid jooni;
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosa- või draamateosed, tunneb teoste
ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

VI kursus: uuem kirjandus
Kursuse lõpetaja:
1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb
nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi;
2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema,
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid,
olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga;
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning
põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või
vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga;
5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike
probleemide ja väärtustega;
6) on läbi lugenud ja analüüsinud ettenähtud proosa- /draamateosed või luulekogud eesti või
maailmakirjandusest ning ühe värskelt ilmunud uudisteose.

VII kursus: müüt ja kirjandus
Kursuse lõpetaja:
1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis;
2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust;
3) selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust
õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt;
4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest;
5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab neid
käsitletavatest ilukirjandusteostest;
6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ja
esteetilistest väärtustest lähtuvalt;
7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab
kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas;
8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost.

VIII kursus: kirjandus ja ühiskond
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja
vastuvõttu mõjutavaid tegureid;
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2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses või
rahvuskirjanduses;
3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta,
arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle;
4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava
vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil;
5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee;
6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori
luuletuskogu ja analüüsinud neid.
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Ainevaldkond Võõrkeeled
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa2.pdf#
Põhikooli lõpetaja:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid, et leida vajalikku infot teisteski
valdkondades ja õppeainetes.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa2.pdf#
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toime tulla;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides
ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks
motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Inglise keel
Inglise keele õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis






Osalemine aineolümpiaadidel ja-võistlustel.
10. klassi 1 grupp: Giidid kodukohas.
11. klassi 1 grupp: Career Management’i koolitus (edukaks konkureerimiseks tööturul).
Gümnaasiumiastme õpilastele Londoni külastus.
Inglise keel on põhikoolis a-keel, gümnaasiumis õpitakse inglise keelt B.2 taseme
omandamiseks.

Põhikool
Õpitulemused
3. klass
Õpilane:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
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7) oskab töötada iseseisvalt.

4. klass
Õpilane:
1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kooli, tegevuste, harjumuste, sõprade) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt lühematele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud õpitava keele maast ja kultuurist esmased teadmised (nt. asukoht maakaardil,
pealinn, sümbolid, põlisasukad);
5) kasutab omandatud õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
6) töötab iseseisvalt ning oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.

5. klass
Õpilane:
1) saab aru kirjalikest ja suulistest tööjuhenditest ning lihtsatest tekstidest;
2) oskab ennast tutvustada;
3) oskab kasutada õpitud keelendeid, et end arusaadavaks teha igapäevastes olukordades ja
rääkida oma igapäevastest tegevustest, harrastustest;
4) kasutab õpitud fraase õige intonatsiooniga ja oskab hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt;
5) oskab lõpetada lauseid ja fraase, kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada;
6) töötab iseseisvalt ning oskab töötada paaris ja rühmas ning seada endale õpieesmärke.

6. klass
Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab iseseisvalt lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates lihtsamates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid
arvestada;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja-strateegiaid;
7) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

7. klass
Õpilane:
1) saab kuuldud sõnumist peamiselt aru, mõistab üksikasju kui räägitakse igapäevateemadel;
2) loeb ja mõistab lühikest, selge arutluskäiguga eakohast teksti;
3) suudab osaleda vestluses, kasutades vajadusel vestluspartneri abi;
4) suudab suuliselt ja kirjalikult kirjeldad sündmusi õpitud teemal;
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade ja kultuuri vastu;
6) teadvustab erinevate maade ja kultuuride erinevusi, oskab nendega arvestada;
7) kasutab kakskeelset sõnaraamatut;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; vajadusel kasutab õpetaja abi;
9) seab endale õpetaja abiga eesmärke ja koostöös kaaslastega oskab hinnata oma saavutusi.
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8. klass
Õpilane:
1) saab aru lihtsama sõnastusega mõneleheküljelistest tekstidest tuttaval teemal, suudab jälgida
sündmuste kulgu;
2) väljendab end lihtsamate lausete abil tuttavatel teemadel ning selgitab ja põhjendab oma
seisukohti;
3) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu ja tunneb peamisi
kultuuritavasid, loeb eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid;
4) tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga, mis
nõuab infovahetust tuttavatel teemadel;
5) seab endale õpieesmärke ja hindab oma saavutusi vajadusel õpetaja abiga;
6) rakendab vajadusel õpetaja juhendamisel õpitud õpioskusi ja strateegiaid, töötab iseseisvalt
paaris ja rühmas;
7) suudab leida vajalikku infot teatmeteostest, internetist, tõlkesõnastikest.

9. klass
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 suhtluses enamasti
hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset eakohast
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt sõnastikke, internetti) vajaliku info otsimiseks teisteski
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.

Gümnaasium
Õpitulemused
10. klass
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
2) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust,
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
3) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades.

11. klass
Kursuse lõpetaja:
1) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
2) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma
õpistrateegiaid;
3) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.
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12. klass
Kursuse lõpetaja:
1) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
2) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti.

Saksa keel, vene keel
Saksa keele õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis






Pärnu maakonna koolide saksa keele päeval osalemine (5.-7. klass).
Pärnu maakonna saksa keele 7.-9. klasside olümpiaadil osalemine.
Interaktiivsel võistlusmängul “Autobahn” osalemine (5. klass).
Koolisisese teematilise saksa keele õppijatele suunatud päeva korraldamine.
Saksa keel on põhikoolis b-keel, gümnaasiumis omandatakse saksa keel B.1 tasemel.

Vene keele õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis






Osalemine 7.-9. klasside vene keele maakondlikul olümpiaadil.
Oslemine 6.-9. klasside vene keele maakonlikul viktoriinil «Русский язык: интересно и
весело!».
Osavõtt maakondlikust vene keele päevast.
6.-12. klasside osalemine David Samoilovi loomingule pühendatud maakondlikul õpilaste
etluskonkursil.
Vene keel on põhikoolis b-keel, gümnaasiumis omandatakse vene keel B.1 tasemel.

Põhikool
Õpitulemused
6.klass
Õpilane:
1) saab aru igapäevastest sageli kasutatavatest väljenditest ja lihtsamatest lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kool … ) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt lühikestele tuttavatele lihtsatele korraldustele ning küsimustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist (asukoht kaardil, pealinn,
sümbolid … );
5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja –strateegiaid;
6) töötab õpetaja juhendamisel paari ja rühmas;
7) õpetaja juhendamisel ning koostöös kaaslastega oskab anda hinnangut oma saavutustele.

7.klass
Õpilane:
1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kooli, tegevuste, harjumuste, sõprade … ) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt tuttavatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud õpitava keele maadest ja kultuurist esmased teadmised (nt. asukoht kaardil,
pealinn, sümbolid, olulisemad traditsioonid ning pühad);
5) kasutab iseseisvalt omandatud õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
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6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;
7) oskab töötada nii paaris, rühmas, grupis kui individuaalselt.

8.klass
Õpilane:
1) saab kuulamisel aru tuttavast ja aeglaselt räägitavast keelematerjalist helikandjalt, õpetajalt,
kaaslastelt; oskab kuulata teksti kindla info saamiseks;
2) oskab väljendada suhtumisi, soove;
3) oskab esitada teemakohaseid küsimusi ja ise neile ka vastata;
4) oskab lugeda tuttava keelematerjaliga lihtsamaid tekste;
5) oskab kasutada teatmeteoseid (grammatikaid, tõlkesõnaraamatud);
6) oskab vestelda tuttaval ja huvipakkuval teemal, tehes nii grammatika- kui ka hääldusvigu.

9.klass
Õpilane:
1) tuleb enamasti toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena rääkiva kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) oskab hankida infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;
5) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost. Teadvustab eakohaselt
õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;
6) oskab täita erinevaid ülesandeid nii individuaalselt, paaris kui ka rühmas.

Gümnaasium
Õpitulemused
10. klass
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja suudab eristada kuuldud detaile ning järjestada
sündmusi;
2) teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid
teadmisi kasutada võõrkeelset teksti kuulates;
3) oskab kasutada iseseisvalt info hankimiseks erinevaid võõrkeelseid infoallikaid (meedia,
internet, teatmeteoseid);
4) oskab koostada lihtsaid tekste tuttaval teemal;
5) oskab täita ankeete ja vastata küsimustele.

11. klass
Kursuse lõpetaja:
1) suudab üldjuhul mõista erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid
eeldusel, et need on lähedased standardkeelele;
2) tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada;
3) oskab koostada lihtsaid tekste tuttaval ja huvipakkuval teemal;
4) oskab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstides;
5) mõistab käsitletava teema arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest;
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6) oskab kirjutada analüüsivaid tekste, kasutades ette antud lausemalle, fraase ja
keelestruktuure.

12. klass
Kursuse lõpetaja:
1) arvestab suheldes võõrkeelt kõneleva maa kultuurinorme;
2) tunneb huvi võõrkeelt kõnelevate maade kultuurielu, ajaloo, geograafia vastu;
3) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, Internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades;
4) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelse valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega;
5) mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaeluga seotud teemadel eeldusel, et kõneldakse
üldkeeles ja hääldus on selge;
6) oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (nt pere, kool, hobid),
kasutades lihtsaid ja seostatud lauseid.
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Ainevaldkond Matemaatika
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa3.pdf#
Matemaatika õpetamise eesmärgiks on kujundada põhikooliõpilastes eakohane matemaatikapädevus,
see tähendab suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates
ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades ning mõista matemaatika
sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust; oskus püstitada probleeme, leida sobivaid
lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja kontrollida tulemuse tõesust,
loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid esitusviise kasutada ja neist aru
saada.
Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid;
3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;
4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid;
5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina;
6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;
9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda
tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa3.pdf#
Matemaatika õpetamise eesmärk gümnaasiumis on matemaatikapädevuse kujundamine, see
tähendab suutlikkust tunda matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemsust; kasutada matemaatikat
temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevaid ülesandeid modelleerides nii matemaatikas
kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades; oskust probleeme esitada, sobivaid
lahendusstrateegiaid leida ja
rakendada, lahendusideid analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida; oskust loogiliselt arutleda,
põhjendada ja tõestada, mõista ning kasutada erinevaid lahendusviise; huvituda matemaatikast ja
kasutada matemaatika ning info- ja kommunikatsioonivahendite seoseid.
Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) väärtustab matemaatikat ning hindab ja arvestab oma matemaatilisi võimeid karjääri
plaanides;
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade
mõistetest, seostest ning protseduuridest;
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii
suuliselt kui ka kirjalikult;
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning
rakendab neid;
5) esitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid,
statistilisi ja ruumilisi seoseid;
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab
probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi
mudeleid;
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8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst
jne), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele;
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT
vahendid jne) ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
10) mõistab matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tahendust.

Matemaatikaõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
Matemaatika õpitulemusi süvendavad tegevused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
 Võimalikult paljude õpilaste kaasamine järgmistesse matemaatikaga seotud võistlustesse:
o Pranglimise peastarvutamisvõistlus;
o ülemaailmne õpilasvõistlus Känguru;
o üleriigiline matemaatikavõistlus Matetalgud (1.-4. klass);
o matemaatikavõistlus Nuputa (5.-7. klass).
 Osalemine piirkondlikel matemaatikaolümpiaadidel (4.-12. klass).
 Piirkondliku
matemaatikaolümpiaadi
parimatel
võimalus
osaleda
Pärnumaa
matemaatikalaagris (III kooliaste).
 Loomingulise ja matemaatilise mõtlemise arendamine loovtööde kaudu.
 Erinevad rühmaõppe vormid III kooliastmes.
 HEV laste individuaalsusega arvestamine:
o matemaatikas andekatele iseseisvust arendav osavõtt Tartu Ülikooli Teaduskooli
õppetööst;
o õpiraskustega õpilastele tugiõpe.

Põhikool
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 100ni;
2) liidab ja lahutab peast arve 20 piires, täiskümnetega 100 piires;
3) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid meeter, sentimeeter, kilogramm, gramm, aasta, kuu,
nädal, liiter;
4) analüüsib ja lahendab iseseisvalt erinevat tüüpi ühetehtelisi tekstülesandeid;
5) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid;
6) tunneb kellal täistunde.

2.klass
Õpilane:
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 – 1000;
2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste summana;
3) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 100 piires;
4) korrutab ja jagab peast 20 piires;
5) tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ja tulemuste nimetusi;
6) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust temale tuttavate
suuruste kaudu;
7) teisendab pikkusühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid);
8) tunneb kella (pool, veerand ja kolmveerand tundi);
9) teisendab ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid);
10) arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud);
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11) analüüsib ja lahendab iseseisvalt erinevat tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning
hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust;
12) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid;
13) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid ning nende põhilisi elemente;
14) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste tunnuste alusel;
15) mõõdab õpitud geomeetriliste kujundite küljed.

3.klass
Õpilane:
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 - 10 000;
2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana;
3) loeb ja kirjutab järgarve;
4) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires;
5) valdab korrutustabelit; korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires;
6) tunneb nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste nimetusi;
7) määrab õige tehete järjekorra avaldises;
8) leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal;
9) selgitab murdude tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust ning osa järgi arvu;
10) hindab looduses kaugusi ning lahendab liiklusohutuse ülesandeid;
11) teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid);
12) tunneb kella ja kalendrit ning seostab seda oma elu tegevuste ja sündmustega;
13) arvutab nimega arvudega (tähtavaldiste lihtsamad juhud);
14) analüüsib ja lahendab iseseisvalt erinevat tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning
hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust;
15) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid;
16) eristab ja selgitab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid ning nende põhilisi elemente;
17) leiab ümbritsevast tasandilisi ja ruumilisi kujundeid;
18) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste tunnuste alusel;
19) joonestab tasandilisi kujundeid; konstrueerib võrdkülgse kolmnurga ning etteantud
raadiusega ringjoone;
20) mõõdab õpitud geomeetriliste kujundite küljed ning arvutab ümbermõõdu.

4.klass
Õpilane:
1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljonini);
2) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid;
3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana;
4) arvutab peast ja kirjalikult naturaalarvudega;
5) rakendab tehete järjekorda;
6) lahendab ja koostab ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust;
7) arvutab tähtavaldise väärtuse;
8) leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid;
9) teab ning teisendab lihtsamaid pikkus-, pindala- ja ajaühikuid;
10) joonestab ning tähistab lõigu ja murdjoone, ruudu, ristküliku ja kolmnurga;
11) arvutab ruudu ja ristküliku ümbermõõdu ja pindala.

5.klass
Õpilane:
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1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini) ning positiivseid
ratsionaalarve;
2) arvutab peast ja kirjalikult naturaalarvude ning positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab
tehete järjekorda;
3) sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid;
4) ümardab arvu etteantud täpsuseni;
5) leiab arvu ruudu ja kuubi;
6) tunneb kümnendmurde ning kujutab neid arvkiirel;
7) kasutab digitaalseid õppematerjale nii juhendamisel kui ka iseseisvalt;
8) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust;
9) lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ja arvutab tähtavaldise väärtuse;
10) lahendab lihtsamaid võrrandeid;
11) arvutab aritmeetilise keskmise;
12) loeb andmeid tulpdiagrammilt;
13) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid;
14) teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid lahendades;
15) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed
sirged, ruudu, ristküliku;
16) joonestab, liigitab ja mõõdab nurki;
17) arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja ruumala.

6.klass
Õpilane:
1) teab arvude kümnendsüsteemi, naturaalarve, kümnendmurde ja harilikke murde;
2) arvutab peast ja kirjalikult kümnend- ja harilike murdude, täisarvude ning positiivsete
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda;
3) leiab arvu vastandarvu, pöördarvu ja absoluutväärtuse;
4) teisendab harilikke murde, leiab kümnendlähendi;
5) kasutab digitaalseid õppematerjale nii juhendamisel kui ka iseseisvalt;
6) tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust;
7) tunneb ristkoordinaadistikku tasandil;
8) loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut;
9) kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise;
10) illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga;
11) joonestab ning tähistab kolmnurga ja ringi;
12) konstrueerib sirkli ja joonlauaga;
13) rakendab ülesandeid lahendades kolmnurga sisenurkade summat;
14) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi;
15) arvutab kolmnurga pindala;
16) arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala.

7.klass
Õpilane:
1) teab protsendi tähendust ja oskab rakendada;
2) tunneb hulga mõistet;
3) teab absoluutvääruse mõistet ja geomeetrilist tähendust;
4) oskab kasutada ratsionaalarve, tunneb tehete järjekorda;
5) oskab arve astendada, tunneb tehete järjekorda;
6) oskab esitada arve kümne astme abil;
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

oskab kanda punkte koordinaattasandile;
oskab lugeda liikumisgraafikuid ja neid ise koostada;
oskab teisendada ühikuid;
tunneb tõenäosuse mõisteid- sündmus, statistiline kogum, sagedustabel, valim, aritmeetiline
keskmine, mood, mediaan;
oskab andmete abil koostada tulp- ja sektordiagrammi, arvutada suurusi;
teab võrde mõistet ja võrde põhiomadust;
oskab võrrandi abil lahendada lihtsamaid tekstülesandeid;
oskab skitseerida graafikuid nii käsitsi kui GeoGebra programmi abil;
teab hulknurgaga seotud mõisteid;
oskab kasutada ringi pindala ja ümbermõõdu valemeid;
tunneb ruumilist keha – püstprisma, oskab leida täispindala ja ruumala tekstülesannetes.

8.klass
Õpilane:
1) teab mõisteid ja oskab teha tehteid hulkliikmetega;
2) avaldab kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ühe tundmatu teise kaudu;
3) tunneb ära kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi, lahendab käsitsi kui ka GeoGebra abil;
4) lahendab lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil;
5) selgitab mõisteid, teeb vahet defineerimisel ja kirjeldamisel;
6) oskab kasutada GeoGebra programmi seaduspärasuste avastamisel;
7) teab ja oskab kasutada sarnasuse tunnuseid rakenduslikes ülesannetes.

9.klass
Õpilane:
1) eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest;
2) oskab selgitada ruutliikme kordaja, vabaliikme, nullkohtade geomeetrilist tähendust,
joonestada ja lugeda graafikut;
3) oskab lahendada ruutvõrrandit;
4) teab, mis on algebraline murd ja oskab lihtsustada lihtsamaid murde;
5) oskab kasutada täisnurkse kolmnurga valemeid ülesannete lahendamisel;
6) oskab lahendada lihtsamaid stereomeetria ülesandeid.

Gümnaasium
Õpitulemused
Õpitulemused on esitatud kursuste kaupa

I kursus: avaldised ja arvuhulgad
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab naturaalarvude hulga, täisarvude hulga, ratsionaalarvude hulga, irratsionaalarvude
hulga ja reaalarvude hulga omadusi;
2) defineerib arvu absoluutväärtuse;
3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
4) teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
5) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
6) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
7) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
8) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).
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II kursus: võrrandid ja võrrandisüsteemid
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja võrratusesüsteemi
lahendi ning lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning nendeks
taanduvaid võrrandeid;
4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5) lahendab võrrandisüsteeme;
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil;
7) kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja
võrrandisüsteeme lahendades.

III kursus: võrratused, trigonomeetria
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme;
4) lahendab võrratusi ja võrratusesüsteeme IKT vahendeid kasutades;
5) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste
järgi nurga suuruse;
6) arvutab täisnurkse kolmnurga puuduvad elemendid;
7) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
8) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

IV kursus: trigonomeetria II
Kursuse lõpetaja:
1) teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi;
2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala;
3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja
tangensi vahelisi seoseid;
4) tuletab ja teab mõningate nurkade siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab
taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid;
5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga
suuruse;
6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse,
koosinuse ja tangensi valemeid;
7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi;
8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi;
9) arvutab kolmnurga puuduvad elemendid ja pindala;
10) rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid.

V kursus: vektor tasandil, joone võrrand
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab erinevate vektoritega seonduvaid mõisteid;
2) liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
3) arvutab kahe vektori skalaarkorrutist ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga ülesannetes;
4) kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid;
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5)
6)
7)
8)

lahendab kolmnurka vektorite abil;
leiab lõigu keskpunkti koordinaadid;
tuletab ja koostab sirge võrrandi ning teisendab selle üldvõrrandiks;
määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete
lõikepunkti ja nurga sirgete vahel;
9) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi;
10) joonestab jooni nende võrrandite järgi ja leiab kahe joone lõikepunktid.

VI kursus: tõenäosus, statistika
Kursuse lõpetaja:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet,
liike ja omadusi;
2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende
arvu;
3) selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja mittevälistavate
sündmuste summa tähendust;
4) arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi;
5) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute
tähendust, kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; kasutab Bernoulli valemit tõenäosust
arvutades;
6) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet, andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse
usaldatavuse tähendust;
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi jaotuse
või uuritava probleemi kohta;
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9) kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.

VII kursus: funktsioonid I
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid;
2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid
arvutiprogrammidega;
3) selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib
või joonestab vastavad graafikud;
4) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu;
5) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja
negatiivsuspiirkonna algebraliselt, kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu;
6) uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost teisenduste teel saadud
graafikutega;
7) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust;
8) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid;
9) kirjeldab eksponentfunktsiooni omadusi.

VIII kursus: funktsioonid II, arvjadad
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ning potentseerib lihtsamaid
avaldisi;
2) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi, joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni
graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;
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3)
4)
5)
6)

lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;
kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides;
selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada mõistet;
tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa ja hääbuva geomeetrilise
jada summa valemid ning rakendab neid ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme
valemeid ülesandeid lahendades;
7) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust;
8) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise jada
põhjal.

IX kursus: funktsiooni piirväärtus ja tuletis
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni
mõistet;
2) joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide
omadusi;
3) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud piirkonnas,
lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi;
4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja geomeetrilist
tähendust;
5) tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad ning
rakendab neid;
6) leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise.

X kursus: tuletise rakendused
Kursuse lõpetaja:
1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi;
2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga,
3) funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja;
4) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; funktsiooni graafiku
kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunktid;
5) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku;
6) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;
7) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga);
8) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni
mõistet;
9) joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide
omadusi;
10) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud piirkonnas,
lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi.

XI kursus: integraal, planimeetria kordamine
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale
põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse järgi;
2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ja rakendab Newtoni-Leibnizi valemit;
3) arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast koosneva pinnatüki ja
kahe kõveraga piiratud pinnatüki pindala ning lihtsama pöördkeha ruumala;
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4) uurib ja selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi nii joonisel kui
arvutiga;
5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi
ning kujundite ümbermõõdu ja ruumala arvutamist;
6) lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid;
7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.

XII kursus: geomeetria I
Kursuse lõpetaja:
1) kirjeldab punkti koordinaate ruumis;
2) selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja
komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist;
3) tuletab sirge ja tasandi võrrandid ning kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid;
4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga;
5) koostab sirge ja tasandi võrrandeid;
6) määrab võrranditega antud kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning
arvutab nurga nende vahel;
7) kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades.

XIII kursus: geomeetria II
Kursuse lõpetaja:
1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;
2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;
3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lõikeid tasandiga;
4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
5) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

XIV kursus: matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust;
2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone;
3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid;
4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil;
5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;
6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab
neid tegelikkuse uurimiseks;
7) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel.

XV kursus: kordamine
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Ainevaldkond Loodusained
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa4.pdf#
Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia
saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks;
2) vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid
protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes
omandatud teadmisi ja oskusi;
3) oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades
loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;
4) oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha
tõendusmaterjali põhjal järeldusi;
5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh
veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust;
6) oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades
loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud
väärtushinnanguid;
7) mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga
seotud elukutseid;
8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist
ning järgib tervislikke eluviise.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa4.pdf#
Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtusi ning mõistab mudelite osa loodusnähtuste
kirjeldamisel;
2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid allikaid,
mis on esitatud sõnade, numbrite või sümbolitena, ning hindab infot kriitiliselt;
3) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset
komponenti; loodusteaduslikku meetodit kasutades kogub infot, sõnastab uurimisküsimusi või
hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi ning
teeb tõenduspõhiseid järeldusi;
4) kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi
loodusteaduste, tehnoloogia ning igapäevaprobleeme lahendades ja põhjendatud otsuseid
tehes;
5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute piiriteaduste kohta selles
süsteemis;
6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja tänapäevases
kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiratust;
7) hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes
loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele;
8) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke
eluviise;
9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia
arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.
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Loodusainete õpetamise erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
Loodusainete õpitulemusi süvendavad tegevused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
 Osalemine erinevates loodusvaldkonna projektides, näiteks:
o „Tere kevad“ projektis osalemine eelkõige 5.klassis;
o „Metsaviktoriin“ erinevates klassides;
o keskkonnaprogrammis GLOBE ja CloudSat;
o „LOTE“ ja „Tahmaprojekt“.
 osalemine Teaduskooli töös;
 osalemine piirkondlikel olümpiaadidel;
 õpikojad koostöös Tartu Ülikooliga;
 välitööde tegemine kevadel ja sügisel.

Loodusõpetus
Põhikool
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
2) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid;
3) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab
neid;
4) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu;
5) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
6) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
7) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel
aastaaegadel;
8) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
9) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
10) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

2. klass
Õpilane:
1) teab mõisteid puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, vili, keha, pea, saba, kael,
nokk, tiivad, suled, karvad, soomused, uimed, lõpused, metsloom, koduloom, okaspuud,
lehtpuud;
2) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob
näiteid nende tähtsuse kohta looduses;
3) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;
4) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;
5) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut;
6) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;
7) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid;
8) oskab kirjeldada inimese välisehitust;
9) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke eluviise;
10) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise
kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt;
11) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;
12) võrdleb inimeste elu maal ja linnas;
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13) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse.

3. klass
Õpilane:
1) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;
2) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;
3) teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida
mürgiste seentega seotud ohtusid;
4) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
5) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest
lihtsamaid toiduahelaid;
6) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki;
7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; teab, millest sõltub liikuva keha peatamise
aeg ja teepikkus;
8) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;
9) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi
elektririistade ohutul kasutamisel;
10) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte;
11) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
12) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid,
järvi ja linnu;
13) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda.

4. klass
Õpilane:
1) kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust;
2) põhjendab mudeli järgi öö ja päeva vaheldumist Maal;
3) kirjeldab Eesti geograafilist asendit;
4) teab ja näitab kaardil mandreid ja ookeane;
5) oskab kasutada valgusmikroskoopi;
6) teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest;
7) selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust;
8) teab inimese tähtsamaid elundeid ja kirjeldab nendevahelisi seoseid;
9) võrdleb inimest selgroogsete loomadega;
10) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
11) toob näiteid elusorganismide tähtsuse kohta inimese elus.

5. klass
Õpilane:
1) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme;
2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid;
3) teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid;
4) kasutab ohutusnõudeid, järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid;
5) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet;
6) tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi;
7) saab aru loodusteaduslikust tekstist;
8) kirjeldab ja võrdleb organismide või ainete sarnasusi ning erinevusi.
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6. klass
Õpilane:
1) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle;
2) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi;
3) arutleb infoallika usaldusväärsuse üle;
4) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust;
5) tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, sümboleid ning ühikuid nähtusi ja protsesse
selgitades;
6) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja
otsustusi;
7) selgitab põhjuse-tagajärje seoseid;
8) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest;
9) kirjeldab ja võrdleb protsesside sarnasusi ja erinevusi;
10) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab
loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;
11) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.

7. klass
Õpilane:
1) eristab füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi nähtusi, selgitab nendevahelisi seoseid;
2) mõõdab keha kiirust ja läbitud teepikkust;
3) toob näiteid liikumise kohta elus- ja eluta looduses;
4) toob näiteid igapäevaelust, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise;
5) liigitab erinevaid materjale soojusjuhtivuse põhjal ning seostab materjalide soojusjuhtivust
nende kasutusaladega; seostab vee olekute muutused erinevate sademetega (vihm, lumi,
kaste, udu, härmatis);
6) selgitab fotosünteesi, hingamise ja põlemise näitel, et keemilistes reaktsioonides võib
eralduda või neelduda energiat;
7) selgitab füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja
arengule.

Bioloogia
Põhikool
Õpitulemused
7. klass
Õpilane:
1) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
2) kasutab bioloogiaalase info allikaid ning rakendab saadud teavet tulemuslikult eluslooduses
toimuvaid protsesse selgitades, objekte kirjeldades ja võrreldes ning probleeme lahendades;
3) selgitab bioloogia seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga;
4) analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes;
5) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid ning rühmitab
tunnuste alusel;
6) seostab eluavaldused erinevate organismirühmadega;
7) teeb märgpreparaate ning kasutab neid uurides valgusmikroskoopi;
8) seostab selgroogsete loomade tunnuseid nende elukeskkonnaga ja toob vastavaid näiteid;
9) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
10) lahendab iseseisvalt teemakohaseid ülesandeid järgides tööjuhendit;
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11) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna ning kasutab seda
digitaalsete materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

8. klass
Õpilane:
1) võrdleb eri organismirühmadele (taimed, seened, selgrootud loomad ja mikroorganismid)
iseloomulikku ehitust, paljunemisviisi, kasvu-/elukohta ja levikut, toob vastavaid näiteid;
2) selgitab, kuidas on teadmised elusorganismidest vajalikud erinevate elukutsete esindajatele;
3) analüüsib erinevate organismide ehituse sõltuvust nende elupaigast ja –viisist;
4) analüüsib organismidevaheliste suhete iseloomu ja tähtsust;
5) analüüsib erinevate organismide osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
6) võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi elukeskkonnas;
7) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja
negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada
keskkonnaprobleeme;
8) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme;
9) koostab ja analüüsib skeeme bioloogiliste põhiprotsesside kohta;
10) analüüsib joonistel, mikrofotodel, diagrammidel ja tabelites esitatud infot;
11) lahendab iseseisvalt teemakohaseid ülesandeid järgides tööjuhendit;
12) plaanib ja viib läbi väikesemahulise loodusteadusliku uuringu ning analüüsib ja esitab saadud
tulemusi;
13) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi.

9. klass
Õpilane:
1) omandab ülevaate inimese elunditest, elundkondadest ja elunditevahelisest koostööst;
2) koostab ja analüüsib jooniseid ja skeeme ning selgitab nende alusel inimeses toimuvaid
bioloogilisi protsesse;
3) analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel;
4) selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja käiku ning toob selle kohta näiteid;
5) väärtustab tervislikke eluviise, teab inimese tervist ohustavaid tegureid;
6) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
7) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
8) lahendab iseseisvalt teemakohaseid ülesandeid järgides tööjuhendit.

Gümnaasium
Õpilane:
1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalase kirjaoskuse tähtsate komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud
elukestvaks õppeks;
2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende
mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale;
3) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning
organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
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5) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: plaanib, teeb ning
analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses
vormis;
6) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning
prognoosida otsuste tagajärgi;
7) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt
neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objekte ja protsesse
selgitades ning probleeme lahendades;
8) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnovahendeid, sh IKT võimalusi.

Õpitulemused
Õpitulemused on esitatud kursuste kaupa

I kursus: rakud
Kursuse lõpetaja:
1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalase kirjaoskuse tähtsate komponentidena;
2) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid, seostab neid eluslooduse organiseerituse tasemetega
ning kirjeldab neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid;
3) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: plaanib, teeb ning
analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses
vormis;
4) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises;
5) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest;
6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade omavaheliste
talitlusseoste kohta;
7) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnovahendeid, sh IKT võimalusi.

II kursus: organismid
Kursuse lõpetaja:
1) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt
neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objekte ja protsesse
selgitades ning probleeme lahendades;
2) selgitab organismide aine- ja energiavahetuse ning paljunemise protsesse;
3) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab
pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale;
4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes.

III kursus: pärilikkus
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside olemust ja tulemusi;
2) analüüsib mikroorganismide mõju elusorganismidele ja nende biotehnoloogilist tähtsust;
3) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning
prognoosida otsuste tagajärgi.

IV kursus: evolutsioon ja ökoloogia
Kursuse lõpetaja:
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1) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning
organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
3) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende
mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale;
4) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu ja arengu kohta Maal;
5) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust;
6) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades
teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte.

Geograafia
Põhikool
Õpitulemused
7.klass
Õpilane:
1) õpib lugema ja kasutama erinevaid geograafilisi kaarte;
2) seostab õpitavaid teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;
3) määrab suundi looduses ja kaardil, koordinaate ja kellaaega, leiab kohanimede registri abil
tundmatuid kohti, iseloomustab kaartide abil etteantud kohta;
4) teeb vahet erinevatel pinnavormidel, oskab kaardil näidata suuremaid ja tuntumaid
pinnavorme nii maailmas, Euroopas kui Eestis;
5) saab aru, kuidas pinnamood mõjutab inimeste elu ja tegevust ning kuidas võivad pinnavormid
aja jooksul muutuda;
6) arendab IT- alaseid oskusi (info otsimine, simulatsioonide, interaktiivsete kaartide jne
kasutamine, wordi, exceli dokumendi loomine, info edastamine jne);
7) saab ettekujutuse maailma rahvaarvust ja selle muutumisest, rahvastiku paiknemisest
maailmas, tihedamini ja hõredamini asustatud aladest ning linnastumisest;
8) õpib kaardi abil iseloomustama riigi geograafilist asendit; harjutab graafikute ja erinevate
diagrammide lugemisoskust.

8.klass
Õpilane:
1) saab ettekujutuse kliimateguritest ja kliimavöötmetest maailma eri paigus;
2) arendab kliimadiagrammide ja kaardilugemisoskust, erinevate allikate, faktide seostamise ja
järeldusoskust;
3) saab ettekujutuse veekogudest ja veeringlusest Maal;
4) omandab teadmise Maa tsonaalsusest ning looduses esinevate protsesside seostest, samuti
looduse ja inimtegevuse vastastikustest seostest;
5) koostab teabeallikate põhjal etteantud piirkonna looduse ja inimtegevuse kohta
iseloomustuse ja analüüsib seda;
6) teostab lihtsamaid teaduslikul meetodil põhinevaid mõõtmisi ja vaatlusi ning vormistab
tulemusi;
7) arendab IT-alaseid oskusi (lihtsama esitluse koostamine jne).

9.klass
Õpilane:
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1) saab ülevaate Eesti ja Euroopa geograafilisest asendist, pinnamoest ja geoloogiast;
2) saab terviklikuma pildi looduses esinevatest nähtustest ja protsessidest;
3) saab ettekujutuse kliimat kujundavate tegurite omavahelistest seostest ja kliima
seaduspärasustest.; õpib kasutama kliima- ja ilmakaarti;
4) õpib tundma veega seotud protsesse ja probleeme ning nägema seoseid keskkonna ja
inimtegevuse vahel;
5) kujundab oskusi eri allikatest pärit info rahvastiku info analüüsimiseks, sh diagrammide ja
tabelite kasutamiseks;
6) seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse looduskeskkonnaga ja saab aru ühiskonna
sõltumisest looduskeskkonnast;
7) tutvub majanduse struktuuri ja ühiskonnas toimivate protsessidega;
8) mõistab tänapäeva ühiskonna väljakutseid energiaressursside kasutamisel ja säästmisel;
9) saab ülevaate põllumajandust ja toiduainetetööstust mõjutavatest looduslikest ja
majanduslikest teguritest, õpib nad tundma oma toidu päritolu;
10) õpib leidma ja sihtotstarbeliselt kasutama uuemat statistilist infot ja erinevaid kaardiservereid.

Gümnaasium
Õpitulemused
Õpitulemused on esitatud kursuste kaupa

I kursus: rahvastik ja majandus, geograafia areng ja uurimismeetodid
Kursuse lõpetaja:
1) omandab süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest;
2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias;
3) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab seda
kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna rahvastikku, majandust ning
inimtegevuse võimalikke tagajärgi;
5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja
religiooni suhtes;
6) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib etteantud piirkonna
rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega;
7) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja sihtriigile ning
mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele;
8) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni),
rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele;
9) toob näiteid rahvastikupoliitika rakendamise ja selle vajalikkuse kohta;
10) analüüsib linnastumise kulgu arenenud erineva arengutasemega riikides;
11) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade plaanimise ning sotsiaalsete ja
keskkonnaprobleemide kohta;
12) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi.

II kursus: Maa kui süsteem
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta;
2) analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju;
3) kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut;
4) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet;
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5) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse,
seostades neid laamade liikumisega;
6) tutvub mulla ning mullaprotsessidega nii teoorias kui praktiliste tööde kaudu;
7) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel;
8) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane ja maavärinaid, seostades nende paiknemist
laamtektoonikaga;
9) teab maavärinate ja vulkanismi piirkondi ja nende mõju kohta keskkonnale ja
majandustegevusele;
10) kirjeldab veeringe lülisid maailma eri piirkondades.

III kursus: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab energiaressursse ja nende paiknemist maailmas ja Eestis;
2) analüüsib energiaressursside tootmise ja energia tootmisega seotud probleeme ning mõju;
3) analüüsib põllumajandust mõjutavaid tegureid ja nende mõju põllumajandusele ja
iseloomustab põllumajandust erinevates paikades;
4) teab toiduainete tootmisega seotud muutusi;
5) analüüsib toiduainete tootmise kriisi ja väljapääse;
6) teab peamisi metsatüüpe ja nende iseärasusi, kirjeldab muutusi metsasuses ja metsade
koosseisus ning analüüsib metsadega seotud muutuste tagajärgi;
7) iseloomustab kalanduse olukorda ja muutusi ja analüüsib muutusi kalanduses;
8) analüüsib teabeallikate põhjal erinevate piirkondade majanduskasvu mõju keskkonnale;
9) Tutvub jooksvalt erinevate keskkonnaprobleemidega ja arutleb koos klassikaaslastega neil
teemadel;
10) tutvub kodukoha looduse ja loodusvaradega ja annab neile hinnangu.

IV kursus: ühiskonna areng ja globaliseerumine
Kursuse lõpetaja:
1) omandab süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest;
2) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit, arendab IT alast
kirjaoskust;
3) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja
mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase vajalike andmete kogumiseks;
4) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab seda
kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
5) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna rahvastikku, majandust ning
inimtegevuse võimalikke tagajärgi;
6) on kursis aktuaalsete keskkonnaprobleemidega, maailmamajanduse arengusuundadega ja
muutustega maailma poliitikas;
7) oskab anda hinnangu kohaliku majanduse arengusuundadele ja seostab seda
globaliseerumisega;
8) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit, arendab IT alast kirjaoskust.
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Füüsika
Põhikool
Õpitulemused
8.klass
Õpilane:
1) tunneb päikesesüsteemi. Kirjeldab võnkumist, laineid;
2) teab, mis on heli, tämber ja mürareostus;
3) toob näiteid erinevate peeglite kasutamise kohta. Kirjeldab valguse murdumise olulisi
tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid probleemide lahendamisel;
4) selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse tähendust ning mõõtmisviisi, teab
kasutatavat mõõtühikut.;
5) Kirjeldab mõistete: murdumisnurk, fookus, tõeline ja näiv kujutis olulisi tunnuseid. Selgitab
valguse murdumise seaduspärasust. Selgitab seose tähendust ning kasutab seost probleemide
lahendamisel;
6) kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide, valgusfiltrite otstarvet ning toob kasutamise kohta
näiteid. Viib läbi eksperimendi mõõtes kumerläätse fookuskaugust, tekitab kumerläätsega
esemest suurendatud või vähendatudkujutise, oskab kirjeldada tekkinud kujutist,
konstrueerida katseseadme joonist, millele kannab eseme, läätse ja ekraani omavahelised
kaugused ning töödelda katseandmeid;
7) kirjeldab liikumise olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega;
8) selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust
ning mõõtmisviise, teab kasutatavaid mõõtühikuid. Teab seose tähendust ja kasutab seost
probleemide lahendamisel. Kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks;
9) teab, et vastatastikmõju tõttu muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida suurem on keha
mass. Teab seose tähendust ning kasutab seost probleemide lahendamisel;
10) selgitab mõõteriistade: mõõtejoonlaud, nihik, mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise
reegleid ning kasutab neid praktikas;
11) viib läbi eksperimendi mõõtes proovikeha massi ja ruumala, töötleb katseandmeid, teeb
vajalikud arvutused ning teeb järelduse tabeli andmete põhjal proovikeha materjali kohta.
Teab, et kui kehale mõjuvad jõud on võrdsed ja vastassunalised, siis keha on kas paigal või
liigub ühtlaselt sirgjooneliselt;
12) teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel liikumisel. Teab lihtmehhanisme.

9. klass
Õpilane:
1) teab, et kristallilised ained sulavad kindlal temperatuuril, sulamis- ja tahkumis temperatuurid
on võrdsed, sulatamiseks kulub energiat, teab sulamissoojuse mõistet, tähist ja ühikut;
2) teab, kuidas leida tahkise sulatamiseks vajalikku soojushulka;
3) mõistab, mis on aurumine ja kondenseerumine;
4) teab, millest sõltub aurumise kiirus;
5) saab aru, miks auruv vedelik jahtub;
6) teab aurustusmissoojuse mõistet, tähist ja ühikut;
7) saab aru, mille poolest erineb keemine aurumisest mingil keemistemperatuurist madalamal
temperatuuril;
8) teab, mis on sublimatsioon;
9) teab vee keemisperatuuri ja õhurõhu seost;
10) mõistab mudeli mõistet;
11) teab, millal aatom kiirgab ja neelab valgust ja aatomi- ja aatomituuma ehitust;
12) oskab leida tuumas olevate neutronite ja prootonite arvu;
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13) mõistab loodusliku radioaktiivsuse olemust, kiirguse ohtlikkust ja tuumaenergeetika
probleeme;
14) teab, millist keha nimetatakse elektriseeritud kehaks;
15) saab aru, mida väljendatakse füüsikalise suuruse elektrilaeng abil;
16) mõistab, miks laenguid tähistatakse kahe märgiga;
17) teab, milleks kasutatakse elektroskoopi ning valmistab ka ise lihtsa elektroskoobi;
18) teab, millal keha on laetud positiivselt, millal negatiivselt;
19) oskab seletada, mis juhtub elektriseerimisel hõõrdumise teel ja laetud kehaga puudutamise
teel;
20) teab, et laetud kehade vastastikmõju toimub elektriväljade vahendusel;
21) saab aru, mille poolest erinevad juhid ja mittejuhid;
22) oskab nimetada häid juhte ja dielekrikuid.

Gümnaasium
Õpitulemused
Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi;
2) väärtustab füüsikateadmisi looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuste seoste
mõistmisel;
3) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab
eksperimente, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva
hüpoteesi kehtivuse kohta;
4) lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud
tulemuste tõepärasust;
5) teisendab loodusnähtuse füüsikalise mudeli ühe kirjelduse teiseks (verbaalkirjelduse valemiks
või jooniseks ja vastupidi);
6) kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab tavaelus
kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
7) teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasne vaid probleeme ja arengusuundi
elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse vastutustundlikult;
8) omandanud ülevaate füüsikaga seotud ametitest, erialadest ja edasiõppimisvõimalustest,
rakendab füüsikas omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus.
Õpitulemused on esitatud kursuste kaupa

I kursus: metroloogia ja kinemaatika
Kursuse lõpetaja:
1) teab mehaanika põhiülesannet;
2) teab põhilisi füüsika üldprintsiipe;
3) teab erinevusi klassikalise füüsika ja relatiivsusteooria vahel;
4) nimetab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon olulisi
tunnuseid;
5) oskab leida resultantjõudu;
6) teab ja oskab rakendada Newtoni seadusi;
7) nimetab mõistete raskusjõud, kaal, rõhumisjõud, rõhk, hõõrdejõud, elastsusjõud tunnuseid;
8) seletab , mis on impulss ja teab impulsi jäävuse seadust;
9) teab suuruste hälve, amplituud, sagedus, faas tähendust;
10) oskab kasutada valemit, mis seob laine levimise kiiruse, lainepikkuse ja sageduse;
11) teab, mis on resonants;
12) teab lainenähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon tunnuseid;
13) seletab füüsikalise suuruse mehaaniline energia tähendust;
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14) rakendab mehaanilise energia jäävuse seadust ja mõistab selle erinevust üldisest energia
jäävusest.

II kursus: dünaamika ja füüsika üldprintsiibid
Kursuse lõpetaja
1) tunneb loodusteaduste põhieesmärki-saavutada üha parem vastavus looduse ja seda
peegeldavate kujutluste vahel;
2) eristab mikro, makro ja megamaailma;
3) seletab loodusteadusliku meetodi olemust;
4) teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini;
5) teab, et üldtunnustatud mõõtetulemuse saamiseks, tuleb mõõtmisi teha mõõteseaduse järgi;
6) teab rahvusvahelist mõõtühikute süsteemi SI;
7) eristab skalaarseid ja vektoriaalseid suurusi;
8) teab , mis on ruum ja aeg;
9) tunneb liikumise üldmudeleid;
10) teab mateeria kahte põhiliiki, aine ja väli;
11) teab füüsikalist suurust kiirendus;
12) tunneb ühtlast liikumist ja oskab lahendada selle kohta ülesandeid;
13) tunneb ühtlaselt muutuvat liikumist ja oskab lahendada selle kohta ülesandeid;
14) teab , et vaba langemine on üks ühtlaselt muutuva liikumise erijuhte.

III kursus: elekter ja magnetism
Kursuse lõpetaja
1) teab Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta;
2) on kuulnud juhtide kahest põhilisest ühendamisviisist;
3) teab, et juhi takistus sõltub tema mõõtmetest ja ainest;
4) oskab arvutada elektrienergia maksumust;
5) on kuulnud, mille poolest erineb alalisvool vahelduvvoolust;
6) teab põhilisi elektriohutusnõudeid;
7) on kuulnud transformaatorist ja elektrigeneraatorist;
8) on kuulnud molekulaarkineetilise teooria põhialustest;
9) teab, et temperatuur on molekulide keskmise kineetilise energia mõõt;
10) teab, et loodus püüab üle minna vähem tõenäolistelt olekutelt tõenäolisematele;
11) oskab kirjeldada gaasilist, vedelat, tahket ja plasmaolekut;
12) teab ja mõistab, mis on absoluutne ja suhteline niiskus.

IV kursus: energia
Kursuse lõpetaja:
1) teab elektrilaengute põhiomadust;
2) on kuulnud elektriväljatugevusest;
3) teab, et magnetvälja allikaks on liikuv elektrilaeng;
4) on kuulnud, et elektri ja magnetväli võivad vastastikku muunduda;
5) teab püsimagnetite põhiomadust;
6) on kuulnud elektromotoorjõu mõistest;
7) on kuulnud elektromagnetilise induktsiooni nähtusest;
8) kirjeldab elektromagnetlainete skaalat;
9) teab mis on lainete interferents ja difraktsioon;
10) teab, et valgus peegeldub ja murdub;
11) on kuulnud murdumisseadusest;
12) teab spektrite põhiliike;
13) teab, et valgus kiirgub ja neeldub kvantidena, vastavalt Plancki valemile E=h*f;
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14) on kuulnud fotoefektist ja Comptoni efektist.

V kursus: megamaailma füüsika.
Kursuse lõpetaja:
1) oskab nimetada kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast;
2) kirjeldab elektronide difraktsiooni, kui kvantmehaanika aluskatset;
3) teab Heisenbergi määramatust ja Pauli printsiipi;
4) teab, et nüüdisaegset aatomi mudelit saab kirjeldada nelja kvantarvu abil;
5) on kuulnud kvantosakeste põimumise nähtusest;
6) seletab seoseenergia mõistet;
7) kirjeldab tähtsamaid tummareaktsiooni tüüpe;
8) teab jäävusseadusi tuumafüüsikas, sealhulgas massiarvu ja laenguarvu jäävus;
9) saab aru mõistetest radioaktiivsus ja poolestusaeg;
10) oskab kasutada radioaktiivse lagunemise seadust;
11) teab tuumareaktorite tööpõhimõtet, tuumatehnoloogia perspektiive ja ohte;
12) nimetab ioniseeriva kiirguse liike, nende allikaid, mõju inimesele ja võimalusi kiirgusohu
vähendamiseks;
13) on kuulnud fundamentaalosakestest;
14) on kuulnud elementaarosakeste klassifikatsioonist;
15) teab , et relatiivsusteooria järgi on aeg suhteline;
16) oskab nimetada astronoomia vaatlusmeetodid ja oskab selgitada, kuidas tekivad varjutused;
17) teab, millistest taevakehadest koosneb Päikesesüsteem;
18) oskab kirjeldada tähe sündi, elu ja surma ja teab, mis on galaktika;
19) oskab lühidalt kirjeldada Universumi ajalugu.

Keemia
Põhikool
Õpitulemused
8.klass
Õpilane:
1. võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste omaduste põhjal: sulamis- ja keemistemperatuur, tihedus,
kõvadus, elektrijuhtivus, värvus jms;
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 ning toob näiteid lahuste ja pihuste kohta looduses ja
igapäevaelus;
6. lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid;
7. selgitab aatomiehitust (seostab varem loodusõpetuses õpituga);
8. seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide nimetusi ja tähiseid (sümboleid);
9. seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi aatomi
ehitusega ning koostab keemilise elemendi järjenumbri põhjal elemendi elektronskeemi (1.–
4. perioodi A-rühmade elementidel);
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10. teab keemiliste elementide liigitamist metallilisteks ja mittemetallilisteks ning nende
paiknemist perioodilisustabelis; toob näiteid metallide ja mittemetallide kasutamise kohta
igapäevaelus;
11. eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine valemi põhjal aine koostist;
12. eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab ioonide tekkimist ja iooni laengut;
13. selgitab kovalentse ja ioonilise sideme erinevust;
14. teab, et on olemas molekulaarsed (molekulidest koosnevate) ja mittemolekulaarsed ained.

9. klass
Õpilane:
1. selgitab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses, analüüsib osoonikihi tähtsust
ja lagunemist saastamise tagajärjel ja kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi;
2. määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide oksüdatsiooniastmeid ning koostab
elementide oksüdatsiooniastmete alusel oksiidide valemeid;
3. koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete ühinemisreaktsioonide kohta hapnikuga
ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate oksiidide ja nende tähtsuse kohta;
4. tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid aluseid) ja soolasid;
5. seostab omavahel tähtsamate hapete ning happeanioonide valemeid ja nimetusi;
6. koostab hüdroksiidide ning soolade nimetuste alusel nende valemeid (ja vastupidi);
7. mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist neutraliseerida);
8. hindab lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahustes;
9. toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade kasutamise kohta igapäevaelus;
10. koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide võrrandeid,
korraldab neid reaktsioone ohutult;
11. teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste seoste alusel ning põhjendab neid
loogiliselt;
12. analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjusi;
13. eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid;
14. koostab süsivesinike ja etanooli täieliku põlemise reaktsioonivõrrandeid;
15. koostab etaanhappe iseloomulike keemiliste reaktsioonide võrrandeid;
16. hindab etanooli füsioloogilist toimet ja sellega seotud probleeme igapäevaelus;
17. selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või neeldumist);
18. hindab eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli elusorganismides
ja teab nende muundumise lõppsaadusi organismis;
19. analüüsib süsinikuühendite kasutusvõimalusi kütusena ning eristab taastuvaid ja taastumatuid
energiaallikaid;
20. mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust ning analüüsib keskkonna säästmise
võimalusi.

Gümnaasium
Õpitulemused
I kursus: keemia alused I
Kursuse lõpetaja:
1. kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis sõltuvalt elemendi asukohast
perioodilisustabelis (A-rühmade elementide korral);
2. selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist
perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;
3. selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust;
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4. kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka vesiniksideme)
mõju ainete omadustele. seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga
püsivamasse olekusse;
5. selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja
lagunemisel esinevatest energiamuutustest;
6. analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab keemiliste
protsesside kiiruse muutmist argielus;
7. mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel
tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast. kirjeldab lahuste teket
(iooniliste ja kovalentsete ainete korral); eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning
tugevaid ja nõrku elektrolüüte;
8. koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul).

II kursus: keemia alused II
Kursuse lõpetaja:
1. seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis
ja pingereas ning koostab sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine
mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega);
2. kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;
3. selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni
metallide oksüdeerumisel;
4. põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib
korrosioonitõrje võimalusi;
5. analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid;
6. lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid.
hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral lahuses tekkivat keskkonda;
7. seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava
elemendi asukohaga perioodilisustabelis;
8. kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise
võimalusi praktikas;
9. mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel
tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast. kirjeldab lahuste teket;
10. koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid(molekulaarsel ja ioonsel kujul).

III kursus: keemia alused III
Kursuse lõpetaja:
1. kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise;
2. kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste
nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse
põhjal aineklassi;
3. hindab molekuli struktuuri põhjal aine füüsikalisi omadusi;
4. võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab
lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning
alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma reaktsiooni
mehhanismideta);
5. kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ning
kasutamisega kaasnevaid ohtusid.

IV kursus: keemia alused IV
Kursuse lõpetaja:
1. määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi;
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2. kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ning looduses;
3. selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;
4. võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi ning koostab vastavaid
reaktsioonivõrrandeid;
5. selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest põhjustatud
sotsiaalseid probleeme;
6. võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid.
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Ainevaldkond Sotsiaalained
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa5.pdf#
Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;
2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt
tulevikuplaane;
3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib
üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;
4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning
mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;
5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes;
6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja
maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad;
7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla
eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid;
8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise,
tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja
teistesse;
9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet,
õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa5.pdf#
Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) mõistab inimühiskonna ajaloos toimunud ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste
protsesse ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi;
2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on
seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning mõistab kodanikuvastutust;
3) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda õppes,
seostades õpitut igapäevaeluga;
4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt
individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need
vaated pole inimväärikust alandavad;
5) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktseptitud käitumisest ning inimsuhetest, mis
aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid;
6) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese
kujunemist, väärtustades sotsiaalset õiglust ning positiivset suhtumist endasse ja teistesse;
7) on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad tervikliku, iseseisva ja
terviseteadliku inimese kujunemist;
8) väärtustab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust,
vastutustunnet, õiglust, isamaalisust ning peab lugu endast, teistest ja keskkonnast.
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Inimeseõpetus
Inimeseõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis







Kilingi-Nõmme Gümnaasium kuulub 2009. aastast tervistedendavate koolide (TEK)
võrgustikku.
Koolis on moodustatud tervisenõukogu, kes koordineerib terviseedenduse alast tegevust
koolis.
Koolis toimuvad traditsioonilised terviseteemalised üritused: kolme koolimaja jooks,
tervisenädal, südamenädal, kooliolümpia.
Kool osaleb ennetusprogrammis „Suitsuprii klass“.
Liikumis- jms. ürituste korraldamisel on eesmärgiks kaasata kõik kooli õpilased ja õpetajad.
Paljud 8. klassi loovtööde ja 11. klassi uurimistööde teemad on seotud inimeseõpetuse
ainega.

Põhikool
Õpitulemused
2. klass
Õpilane:
1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha, mille poolest ta teistest
erineb;
2) väärtustab iseennast ja teisi;
3) mõistab viisaka käitumise vajalikkust;
4) mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus, liikumine ja sport;
5) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi;
6) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi;
7) teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle kodus ja tööl;
8) kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval käituda ning
valib ohutu tee sihtpunkti;
9) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi;
10) oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti;
11) leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha;
12) tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat;
13) nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodumaad;
14) kirjeldab rahvakombeid;
15) oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist;
16) oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta;

3. klass
Õpilane:
1) teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses välimuse, huvide ja tugevusega, õigust olla
erinev;
2) nimetab enda õigusi ja kohustusi;
3) teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused;
4) eristab vaimset ja füüsilist tervist;
5) kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda või hoiduda tegevusest, mis ohustab tervist;
6) nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral;
7) väärtustab tervislikku eluviisi;
8) kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindab ennast nende omaduste järgi;
9) eristab enda head ja halba käitumist, kirjeldab oma käitumise tagajärgi ning annab neile
hinnangu;
59

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad
Muudatused 5.jaanuar 2018
10) väärtustab leppimise, vabandust palumise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes;
11) mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja lubatud käitumine, ning teab abi saamise
võimalusi kiusamise ja vägivalla korral;
12) väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist;
13) nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust;
14) teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda liikluses
turvaliselt;
15) teab tegureid, mis soodustavad või takistavad õppimist;
16) selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid ning mis on turvaline
käitumine meediakeskkonnas;
17) selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja
laenamine.

5. klass
Õpilane:
1) väljendab oma mõtteid sõnas ja pildis;
2) rakendab õpieesmärgi saavutamiseks erinevaid tehnilisi vahendeid;
3) leiab infot raamatutest ja eri teabeallikatest;
4) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest
mõistetest lähtuvalt;
5) teab ning oskab mõõta ja hinnata enda põhilisi tervisenäitajaid;
6) kirjeldab tervisliku toitumise ja kehalise tegevuse mõju oma tervisele;
7) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta;
8) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas;
9) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi;
10) teab, kuidas toimida ohuolukorras ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda;
11) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist.

6. klass
Õpilane:
1) tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused ning teadvustab neid;
2) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste (ka elektroonsete)
vajalikkust;
3) väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse;
4) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;
5) oskab hakkama saada kriitikaga;
6) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist;
7) tähtsustab ning väärtustab empaatilist suhtlemist;
8) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat;
9) kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja käitumise mõju ning surve tagajärgi;
10) mõistab isiksuse iseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi;
11) teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades leida erinevaid lahendusviise konfliktidele.

7. klass
Õpilane:
1) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid;
2) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust
oma eluteed kujundades;
3) selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang;
4) oskab kirjeldada enda iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi;
5) kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi;
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6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

iseloomustab erinevaid rühmi ja toob näiteid enda kuuluvuse kohta erinevatesse rühmadesse;
mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ning korraldamisel;
demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega;
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega
seotud olukordades: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, ohuolukordade
ärahoidmine, ei ütlemine, kehtestav käitumine, abi andmine ja abi kutsumine;
demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla korral;
eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel;
kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele;
selgitab, milles seisneb suguküpsus;
selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist;
kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja meeldimist,
sõprust ja armumist;
kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes;
selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid;
teab abi saamise võimalusi erinevate probleemide korral.

8. klass
Õpilane:
1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning seost;
2) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja
usaldusväärsust;
3) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad
säilitada inimese vaimset heaolu;
4) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele;
5) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest,
teab abi ja toetuse võimalusi;
6) kirjeldab kriisi olemust ning seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi;
7) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele:
üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine;
8) väärtustab tundeid ja armastust suhetes;
9) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete osa selles
arengus;
10) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise;
11) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele;
12) kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid;
13) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;
14) teab, mis on HIV ja AIDS; teab HIVi nakatumise teid ning nakatumise vältimise võimalusi;
15) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ning kirjeldab seksuaalõigusi kui
seksuaalsusega seotud inimõigusi;
16) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes;
17) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule;
18) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb;
19) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud olukordades;
20) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kuidas kutsuda abi;
21) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
22) analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus.
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Gümnaasium
11. klass Perekonnaõpetus
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese
elus ning oma vastutust suhetes;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab valmidust
korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge,
teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele;
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust
ning positiivsed tundeid;
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna
liikmena;
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalusega
tulevikus;
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel ning
on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige.

Ajalugu
Ajalooõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis







Osalemine olümpiaadidel.
Ajaloo-alased uurimis- ja loovtööd.
Külaliste kutsumine sobivate teemade selgitamiseks.
Ajalooliste tähtpäevade ja kodukoha tähtpäevade tähistamine tunnis.
Õppematkad oma kodulinnas (5. kl Kiriku tänav, vana mänd kesklinnas, Vabadussõja
mälestusmärk).
Õppetöö muuseumiklassis.

Põhikool
Õpitulemused
5. klass
Õpilane:
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase;
2) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega, kasutab
kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid;
3) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
5) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
6) kasutab ajalookaarte.

6. klass
Õpilane:
1) teab, et inimühiskond on arenenud lihtsamalt keerulisemale;
2) teab, et vanimad kõrgkultuurid kujunesid Egiptuses ja Mesopotaamias;
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3)
4)
5)
6)

teab, et vanim ainujumalausk kujunes Iisraelis;
seletab ja kasutab kontekstis vanaaja ajalooga seotud mõisteid;
teab, et üksikisikud võivad mõjutada ajaloo kulgu;
näitab kaardil Egiptust, Mesopotaamiat, Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja
Spartat;
7) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust, kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni;
8) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit,
IdaRoomat ja Lääne-Roomat;
9) tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust, kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni.

7. klass
Õpilane:
1) tunneb keskaegse Euroopa ühiskonnakorraldust, kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni;
2) seletab ja kasutab kontekstis keskaja ajalooga seotud mõisteid;
3) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi;
4) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;
5) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
6) tunneb Eesti muinas- ja keskaegset ühiskonnakorraldust, kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni;
7) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik.

8. klass
Õpilane:
1) teab, mis muutused toimusid Eesti ühiskonnas uusaja jooksul;
2) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal;
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 uusaja sõdade tulemusena, ning
näitab neid kaardil;
5) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide
riigikorraldust;
6) iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;
7) seletab ja kasutab kontekstis uusaja ajalooga seotud mõisteid;
8) teab uusaja Euroopa suuri valitsejaid ning iseloomustab nende tegevust;
9) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite, teab Esimese maailmasõja põhjusi
ja tagajärgi;
10) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
11) selgitab Eesti iseseisvumist;
12) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi.

9. klass
Õpilane:
1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;
2) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
3) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja
vaikival ajastul;
4) seletab ja kasutab kontekstis 20. sajandi ajalooga seotud mõisteid;
5) teab Eesti ja maailma 20. mõjukamaid isikuid ning iseloomustab nende tegevust;
6) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust ning muudatusi Teise maailmasõja järel;
7) iseloomustab Teise maailmasõja eelset, aegset ja järgset olukorda Eestis, Euroopas ja
maailmas;
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8) iseloomustab külma sõja olemust ning toob esile selle avaldumise valdkonnad ja vormid,
näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
9) võrdleb lääne tööstusriikide ja ida kommunistliku ühiskonna arengut;
10) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu
koosseisus;
11) analüüsib Eesti iseseisvumise kaotamist, taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
12) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil.

Gümnaasium
Õpitulemused
10.klass
Kursuse lõpetaja:
1) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistab
antiigipärandi olulisust tänapäeval;
2) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid
teabeallikaid;
3) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist
uusajal;
4) teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu
muutuste alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning
uskumusi ja vaimulaadi;
5) iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja majanduslik
olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo vahel
keskajal;
6) iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb suurriikide
mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil.

11.klass
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja teabetekstide
põhjal hinnangu;
2) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti
arengule;
3) teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab
majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust
ning selle mõju kodanikuühiskonna kujunemisele Eesti ajaloos ja oskab luua seoseid rahvusliku
liikumisega Euroopas;
4) iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;
5) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi, tagajärgi ja mõju maailma arengule; analüüsib Eesti
omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi ja teab Vabadussõja tähendust Eesti ajaloos;
6) analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põhjusi;
7) teab teise maailmasõja tähendust maailma ja Eesti ajaloo kontekstis. Oskab analüüsida teise
maailmasõja põhjuseid ja tagajärgi.

12.klass
Kursuse lõpetaja:
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1) analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme ja mõju maailma
ajaloole;
2) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;
3) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni; iseloomustab NSVLi
ühiskonnaelu arengut; teab ENSV arenemislugu;
4) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; teab ja näitab muutusi maailma
poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; teab Eesti taasiseseisvumise kujunemislugu;
5) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;
6) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja
ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul;
7) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
8) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi.

Ühiskonnaõpetus
Ühiskonnaõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis




Osalemine olümpiaadidel.
Kogukonnale suunatud ürituste korraldamine ja nendest osavõtt.
Külaliste kutsumine sobivate teemade selgitamiseks.

Põhikool
Õpitulemused
6. klass
Õpilane:
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;
2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
3) mõistab koolidemokraatia võimalusi;
4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid;
5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse
õigused ja vastutus;
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö, põhjendab
nende vajalikkust;
7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed on erinevad ning on salliv erinevuste suhtes ja
valmis koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte;
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning
väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja
tarbijana;
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma
teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab
infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.

9. klass
Õpilane:
1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta;
toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele;
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2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima
vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;
3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel;
tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt;
4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja
omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab
kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise
põhimõtteid ja eesmärke;
5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi
rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;
6) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses;
7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab oma
karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning tegevuse
tagajärgi prognoosides;
8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana;
9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autorikaitset; oskab leida vajalikku teavet ja
vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid;
10) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, kultuurile,
keskkonnale jne.

Gümnaasium
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis õpitakse ühiskonnaõpetust 12. klassis 2 kursust.

Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) iseloomustab nüüdisühiskonda, selle struktuuri ning toimimispõhimõtteid, probleeme ja
analüüsib nende tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi;
2) tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh
kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte;
3) on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning tunneb
kodanikualgatuse võimalusi;
4) tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja
demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust;
5) oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt hinnata,
süstematiseerida ning kasutada;
6) iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ning Euroopa
Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi;
7) iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused;
8) tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ja mõistab oma kohustust valijana;
9) tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust“ ja teisi õigusakte ning oskab
seaduslike vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi;
10) suhtleb vajadusel riigi ja kohalike asutustega ning vormistab nõuetekohaseid dokumente;
11) on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme ning
pakub võimaluse korral lahendusi.
Kursuse lõpetaja:
1) on omandanud ülevaate
majandussüsteemidest;

nüüdisaegse

majanduse

toimimisest

ja

erinevatest
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

iseloomustab riikide majandusliku suhtlemise põhimõtteid;
väärtustab säästva majanduse põhimõtteid;
tunneb tarbija ja ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve;
tunneb maksupoliitikat ja selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude maksmist
kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse;
teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul, mõistab elukestva õppe olemust ja vajadust;
oskab leida majanduslikku teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi
meetodeid ja esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult;
tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid olulisemaid
õigusakte;
teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest;
iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna arengu
aruteludes ning mõistab rahvusvahelise kodanikualgatusprojektide tähtsust probleemidele
osutamisel ja nende lahendamisel;
analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide ületamiseks
argumenteeritud lahendusi;
kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades ning
väärtustades autoriõigusi;
tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab elu ja
inimväärikust.
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Ainevaldkond Kunstiained
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa6.pdf#
Kunstivaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab enda loomingulisi
võimeid ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb
eakohaste kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust
ning väljendada kunsti abil emotsioone;
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides ning
peab tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist;
4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti
osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib erinevaid kultuurinähtusi;
5) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunneb vastutust
kultuuritraditsioonide säilimise eest, seostab kunsti ja kultuuri ning teaduse ja tehnoloogia
arengut nii minevikus kui ka tänapäeval;
6) omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsest, ametitest ja edasiõppimise
võimalustest.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa6.pdf#
Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:
1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende kunstivaldkondade
esteetiliste tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus;
2) avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, kohas ja erinevates
kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka
tänapäeval;
3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma
seisukohti ja emotsioone;
4) tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu enesekindlalt ning
asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi;
5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste ilmingute sarnasusi ja
erinevusi ning väärtustab neid;
6) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunnetab end
kultuuritraditsioonide kandjana;
7) omab ülevaadet muusika ja kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja
edasiõppimisvõimalustest.

Kunst
Kunstiõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis






Osavõtt Pärnu maakonna kevadisest konkurss-näitusest.
Osalemine maakondlikel ja vabariiklikel loomingukonkurssidel.
Osalemine kunstiõpetuse olümpiaadil.
Savi- ja klaasitööde õpperuumide kasutamine õppe- ja huvitegevuses.
Sügavtrükipressi kasutamine õppetöös.
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Kunstinäituste korraldamine koolis ja kohalikes asutustes.

Põhikool
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise;
2) hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid;
3) oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;
4) leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi;
5) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst;
6) katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
7) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
8) paneb tähele värvide koosmõju;
9) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid.

2. klass
Õpilane:
1) tunneb rõõmu kunstis mängulisest ja loovast tegutsemisest ning katsetab julgelt oma mõtete
ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
2) tegutseb iseseisvalt ja teeb koostööd, arvestades kaaslastega;
3) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi;
4) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, skulptuuri töövõtteid ning tehnikaid;
5) käib kunstimuuseumides ja näitustel ning arutleb kunsti üle, kasutades õpitud ainemõisteid;
6) seostab vormi otstarbega ning väärtustab keskkonnateadlikke kasutamise põhimõtteid;
7) kirjeldab visuaalse kultuuri näiteid;
8) oskab töötada suulise juhendamise järgi.

3. klass
Õpilane:
1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;
2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava
iseloomulikud jooned;
3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;
4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle
arutledes;
5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;
6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida säästvalt,
arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;
7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid.

4. klass
Õpilane:
1) oskab käsitseda erinevaid töövahendeid- ja materjale;
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2) julgeb ennast kunsti abil väljendada;
3) tunneb lihtsamaid kompositsioonivõtteid;
4) omab algteadmisi värviõpetusest.

5. klass
Õpilane:
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja –huve;
2) oskab kavandada ja kujundada;
3) rakendab oma idee teostamiseks erinevaid kunstitehnikaid;
4) oskab leida infot kunstiraamatutest ja teistest teabeallikatest.

6. klass
Õpilane:
1) analüüsib eri ajastute kunstiteoseid, leiab seoseid tänapäevaga;
2) mõistab kultuuriväärtuste- ja keskkonna kaitse olulisust;
3) märkab sõnumeid, analüüsides meediat ja reklaami;
4) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.

7. klass
Õpilane:
1) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid;
2) analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid;
3) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid;
4) arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle.

8. klass
Õpilane:
1) leiab loovülesannetes erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi;
2) esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;
3) oskab võrrelda ja analüüsida eri ajastute kunsti näiteid;
4) teadvustab kunsti rolli ühiskonnas.

9. klass
Õpilane:
1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid;
2) kasutab kunsti õppides tehnoloogiavahendeid;
3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid;
4) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus;
5) seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut.

Gümnaasium
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab kunstivaldkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade tasandil (kunst,
arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon);
2) mõistab visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale nii ajaloos kui ka tänapäeval;
3) võrdleb ja analüüsib eri ajastute kunstiteoseid;
4) tõlgendab nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise;
5) seostab nüüdiskunsti teiste valdkondadega (teadus, meedia, reklaam, poliitika);
6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;
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7) esitab iseseisvalt loomingulisi- ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi;
8) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi
töövõtteid ja -vahendeid;
9) julgeb eksperimenteerida;
10) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi;
11) kasutab aineterminoloogiat;
12) on oma loovates lahendustes eetiline, arvestab keskkonna- ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi.

Muusika
Muusikaõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis






Osalemine vokaalkonkurssidel.
Esinemised kooli-, kohaliku omavalitsuse ja maakonna tasandil.
Kevadkontsert.
Töö muusikaliselt võimekamate õpilastega laulustuudios, solistiõpe.
Salvestused, õppeaasta laulukogumiku valmistamine.

Põhikool
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes;
2) laulab loomuliku häälega;
3) mõistab teatud oskussõnade tähendust;
4) teab kõlapikkust e kestvust: TA, TI-TI, TA-A.

2. klass
Õpilane:
1) laulab eesti rahvalaule;
2) oskab kirjutada noote noodijoonestikule;
3) oskab grupeerida õpitud rütme taktidesse;
4) oskab laulda lihtsaid motiive SO, MI ja RA astmetel, samuti märkida neid õigesti joonestikule;
5) teab dünaamikatermineid;
6) teab mõisteid lõpumärk, kordusmärk, meetrum.

3. klass
Õpilane:
1) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;
2) musitseerib üksi ja koos teistega;
3) laulab meloodiat käemärkidega, kasutab astmeid;
4) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge erinevatel pillidel;
5) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega;
6) mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes
tegevustes.

4.klass
Õpilane:
71

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad
Muudatused 5.jaanuar 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

laulab ühe- või kahehäälselt;
loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge, tekste, lihtsamaid laulusõnu;
teab noodivältuseid, rütmifiguure ja pause;
mõistab 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähendust ja arvestab nendega musitseerimisel;
tunneb 2-osalist lihtvormi;
teab, mis on duur-helilaad, moll-helilaad;
teab nootide tähtnimetusi.

5.klass
Õpilane:
1) laulab ühe- või kahehäälselt oma hääle omapära arvestades;
2) kasutab keha-, rütmi-ja plaatpille kaasmängudeks ja erinevateks improvisatsioonideks;
3) oskab kirjeldada muusika karakterit ja meeleolu;
4) teab taktimõõtu 3/8, 6/8;
5) oskab laulda ja noodijoonestikule kirjutada C-duuri, G-duuri, F-duuri, a-molli, e-molli, d-molli.

6.klass
Õpilane:
1) orienteerub eesti rahvusliku ärkamisajaga seotud kultuuritegelaste ja eesti esimeste
heliloojate tegevuses ja lauludes;
2) oskab muusikat kuulata ja analüüsida, põhjendada oma seisukohti;
3) kasutab nii astme- kui tähtnimetusi;
4) teab kuni 1 võtmemärgiga helistikke;
5) mõistab kõikide neljandik- ja kaheksandiktaktimõõtude tähendust ja arvestab nendega
musitseerimisel;
6) on tutvunud erinevate Euroopa riikide rahvamuusika, rahvapillide, heliloojate ja tänapäeva
muusikaga, oskab neid võrrelda.

7. klass
Õpilane:
1) laulab loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja
väljendusrikkalt, osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti;
2) teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika
suursündmusi;
3) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult;
4) eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löökpille.

8. klass
Õpilane:
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, aktsepteerib muusika erinevaid avaldusvorme;
2) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;
suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse;
3) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda muusika
oskussõnavara kasutades suuliselt ja kirjalikult;
4) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
5) teab autoriõigusi ning sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi; huvitub muusikaalasest
tegevusest ja väärtustab seda
6) kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes;
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7) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid (meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
8) eristab pop-, rokk-, ja džässmuusikat;
9) eristab kõla ja kuju järgi klahvpille ning elektrofone; teab nimetada tuntud heliloojaid,
interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika suursündmusi;
10) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka kirjalikult.

9. klass
Õpilane:
1) teab lavamuusika erinevaid žanre, autoreid ja teoseid ning esitajad – lauljaid, näitlejaid ja
balletiartiste; teab lavamuusika erinevate žanrite arenguajalugu;
2) teab Eesti muusikateatri ajalugu;
3) teab ja tunneb laval ära erinevaid esitajate koosseise;
4) teab ja tunneb hääleliike, oskab nimetada antud hääleliigi lauljad Eestist ja maailmast;
5) teab, tunneb ära ja oskab kirjeldada erinevaid jazzmuusika stiile, nende kujunemise ajalugu
ning tuntumaid koosseise ja artiste;
6) teab ja tunneb filmihelinduse aluseid, filmide tunnuslaule- ja tunnusmuusikat ja teab nende
esitajaid; teab eesti filmimuusika heliloojaid;
7) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes; aktsepteerib muusika erinevaid avaldusvorme;
8) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides
(lauldes); suhtub kohustetundlikult endale võetud ülesannetesse;
9) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;
10) omab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
11) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendid (meloodiat, rütmi, tempot,
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;
12) eristab pop-, rokk-, džäss-, filmi- ja lavamuusikat;
13) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või
muul looval viisil; kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara.

Gümnaasium
Õpitulemused
I kursus: muusika I
Kursuse lõpetaja:
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest, süvendab oma muusikalisi oskusi laulmises;
2) tunneb, kuulab ning oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki,
klassitsismi ja romantismiperioodi muusikat ning suudab oma arvamusi argumenteeritult
põhjendada.

II kursus: muusika II
Kursuse lõpetaja:
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest, süvendab oma muusikalisi oskusi laulmises;
2) tunneb, kuulab ning oskab muusikanäidete põhjal võrrelda vene muusika olulisemaid
heliloojaid ning teab erinevatel ajalooperioodidel toimunust, tunneb, kuulab ning oskab
muusikanäidete põhjal võrrelda 20 sajandi muusikat ning muusikasuundumusi, stiile ja
heliloojate loomingulist käekirju ning suudab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada.
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III kursus: muusika III
Kursuse lõpetaja:
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest, süvendab oma muusikalisi oskusi laulmises;
2) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga (vanem ja uuem regilaul, suulise pärimus ajaluguajalugu)
muusikanäidete varal;
3) teab üldist Eesti muusikalugu esiajast tänase päevani;
4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid;
5) muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;
6) väljendab oma arvamust ja analüüsib kuulatud muusikanäiteid, rakendades varasemaid
teadmisi ja muusikaalast sõnavara.
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Ainevaldkond Tehnoloogia
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa7.pdf#
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et õpilane:
1) tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt;
2) näeb teadussaavutuste ja tehnoloogia arengu seoseid ning arutleb töö muutumise üle ajaloos;
3) näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi
probleeme lahendada;
4) analüüsib ja valib tehnilisi lahendusi ning on suuteline oma arvamust esitlema ja põhjendama;
5) märkab ning arvestab toodete disaini seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja
kultuuritraditsioonidega;
6) valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale ja töövahendeid ning tähtsustab materjalide
ja töövahendite ohutut kasutust;
7) oskab lugeda tööjoonist ja -juhendit;
8) rakendab tervisliku toitumise põhitõdesid menüüd kavandades ja analüüsides;
9) oskab valmistada mitmekesiseid ja tervislikke toite;
10) tuleb toime koduse majapidamisega.

Tehnoloogiaõpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis










Tehnoloogiakonkursi korraldamine ja läbiviimine.
Tehnoloogiaõpetuse aineolümpiaadi korraldamine ja läbiviimine.
Pärnumaa tehnoloogiaõpetuse konkurss-näitusel osalemine.
Tehnoloogia ja IKT alaste vahendite ja õppetöö tihe põimumine.
Osavõtt Pärnu maakonna kevadistest konkurss-näitustest.
Osalemine maakondlikel ja vabariiklikel käsitöökonkurssidel.
Osalemine käsitöö-ja kodunduse olümpiaadil.
Käsitöönäituste korraldamine koolis ja teistes kohalikes asutustes.
Osalemine HITSA digiloovtööde konkurssidel (tikkimis-õmblusmasin).

Tööõpetus
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise;
2) hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid;
3) oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;
4) leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi;
5) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst;
6) katsetab julgelt oma mõtete ja ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;
7) leiab kujutatava kõige iseloomulikumad jooned, valib sobiva kujutusviisi olulisema
esiletoomiseks;
8) kasutab erinevaid joonistamise, maalimise, pildistamise ja skulptuuri töövõtteid ning
tehnikaid.
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2. klass
Õpilane:
1) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
2) oskab materjale ühendada ja kasutada;
3) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit
4) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
5) kasutab materjale säästlikult ja käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
6) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid;
7) selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ja hoolitseb oma välimuse ning rõivaste eest;
8) järgib viisakusreegleid.

3. klass
Õpilane:
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
2) märkab esemetel rahvuslikke elemente;
3) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale ja võrdleb materjalide üldisi omadusi;
4) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit;
5) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle ning tutvustab ja hindab oma tööd;
6) valib erinevaid töötlemisviise ja –vahendeid ning käsitseb kasutatavamaid töövahendeid
õigesti ning ohutult;
7) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid ning valmistab tekstiilmaterjalist
väiksemaid esemeid.;
8) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid.

Käsitöö ja kodundus
Õpitulemused
4.klass
Õpilane:
1) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;
2) seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;
3) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
4) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;
6) mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös;
7) järgib köögis töötades hügieenireegleid;
8) peab kinni üldtuntud lauakommetest;
9) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid.

5. klass
Õpilane:
1) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;
2) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi;
3) kasutab iseseisvalt eelnevalt omandatud õpioskusi;
4) oskab tikkida ühe- ja kaherealisi pisteid õpiku abiga;
5) töötab iseseisvalt lihtsama ja lühema tööjuhendi järgi;
6) oskab õmblusmasinaga õmmelda lihtõmblust ja palistust;
7) tunneb olulisemaid hügieenireegleid;
8) tunneb elementaarsemaid lauakommetest;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris, rühmas;
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10) oskab õpetaja abiga seada endale koostöös rühmaga õpieesmärke ning neid kaaslaste abiga
hinnata.

6. klass
Õpilane:
1) oskab heegeldada motiive ja ringselt;
2) oskab kasutada põlle õmblemisel erinevaid tehnoloogilisi võtteid;
3) omab lihtsamaid teadmisi eesti rahvakunstis kasutatavatest põhimotiividest;
4) oskab kavandada omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;
5) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;
6) järgib põhilisemaid ohutusnõudeid;
7) tunneb toitumisõpetuse põhitõdesid;
8) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades.

7. klass
Õpilane:
1) oskab skeemi järgi heegeldada filee- e võrgukirjalist heegelpinda;
2) oskab kududa iseseisvalt kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades;
3) oskab iseseisvalt tikkida pilutikandi lihtsamaid pisteid;
4) oskab õmmelda kahekordset õmblust ja rakendada neid erinevate toodete õmblemisel;
5) oskab teostada oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;
6) suudab esitleda või eksponeerib oma projektitööd;
7) oskab analüüsida menüü tervislikkust;
8) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
9) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;
10) oskab koostada lähtuvalt ürituse sisust menüüd ning kujundada ja katta lauda.

8. klass
Õpilane:
1) oskab iseseisvalt skeemi järgi heegeldada äärepitse;
2) oskab skeemi järgi kududa erinevaid tehnoloogilisi koekirju;
3) oskab tikkida lihtsamas muhu tikandis (lilltikandis) kasutatavaid erinevaid tikkimispisteid;
4) oskab valida sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja enda
figuurist;
5) oskab võtta lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale
rõivaeseme;
6) oskab analüüsida toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid
säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid;
7) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;
8) oskab küpsetada tainatooteid;
9) tunneb erinevaid kodumasinaid ja oskab neid kasutusjuhendi järgi käsitseda.

9. klass
Õpilane:
1) oskab kavandada isikupäraseid esemeid (heegeldamine, kudumine, tikkimine);
2) oskab õpetaja abiga ja iseseisvalt leida loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid;
3) oskab valida ja kombineerida eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid,
tehnikaid ja viimistlusvõtteid;
4) oskab tunda rõõmu ja rahulolu praktilisest eneseteostusest, hindab tööd ja töö tegijat;
5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid;
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6) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;
7) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;
8) oskab seostada õpitud teoreetilisi teadmisi igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega.

Tehnoloogiaõpetus
Õpitulemused
4. klass
Õpilane:
1) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid;
2) kirjeldab ratta kasutamist ajaloos ning nüüdisajal;
3) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale;
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju);
5) kasutab õppetöös puurpinki;
6) annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma hinnangu;
7) mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi;
8) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise;
9) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks.

5. klass
Õpilane:
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus;
2) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega;
3) toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressursside kohta;
4) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist joonist ning seda
esitleda;
5) koostab kolmvaate lihtsast detailist;
6) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente;
7) tunneb mõningaid materjale, nende olulisemaid omadusi ja töötlemise viise;
8) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja materjale;
9) suudab valmistada jõukohaseid liiteid;
10) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju);
11) kasutab õppetöös puur- ja treipinki.

6. klass
Õpilane:
1) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja eluvaldkondadega;
2) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;
3) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna;
4) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle olulisemaid saavutusi;
5) loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste vahel;
6) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist joonist ning seda
esitleda;
7) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi;
8) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide
valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega;
9) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab inseneri elukutse iseärasust ja
leiutajate olulisemaid saavutusi;
10) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi ja töötlemise viise;
11) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja materjale;
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

suudab valmistada jõukohaseid liiteid;
analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;
annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma hinnangu;
mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi;
teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise;
kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks.

7. klass
Õpilane:
1) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete üldist
tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist;
2) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult;
3) oskab oma õppetegevust planeerida;
4) lahendab probleemülesandeid;
5) teab toodete erinevaid viimistluse võimalusi;
6) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja kasutusvõimalusi;
7) arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;
8) joonestab jõukohast tehnilist joonist;
9) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ja kasutab ainealast
teavet kirjandusest ning internetist;
10) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi;
11) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning
töövahendeid.

8. klass
Õpilane:
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust nende
eetilise kujundamise eest;
3) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja biotehnoloogia kasutusvõimalusi;
4) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas;
5) lahendab probleemülesandeid;
6) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi;
7) analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi, sünteesib uusi
teadmisi;
8) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;
9) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi;
10) kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused;
11) teeb ülesandeid täites aktiivselt koostööd kaasõpilastega;
12) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse;
13) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja
normidega.

9. klass
Õpilane:
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;
2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust nende
eetilise kujundamise eest;
3) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmas ja teab oma eelistusi
eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul;
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4) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust;
5) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke
arenguväljavaateid;
6) planeerib ülesande ja disainib toote ning esitleb seda võimaluse korral arvutiga;
7) lahendab probleemülesandeid;
8) teab ja kasutab toodete erinevaid viimistluse võimalusi;
9) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja kasutusvõimalusi;
10) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist;
11) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi;
12) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ja kasutab ainealast
teavet kirjandusest ning internetist;
13) analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi, sünteesib uusi
teadmisi;
14) kasutab toodet valmistades mitmesuguseid töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki,
valib sobivaima töötlusviisi;
15) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;
16) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi;
17) kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused;
18) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning
töövahendeid.
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Ainevaldkond Kehaline kasvatus
Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa8.pdf#
Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse
liikumisharrastuse vajalikkust;
2) soovib olla terve ja rühikas;
3) valdab põhiteadmisi ja -oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt sise- ja välistingimustes;
4) liigub/spordib ohutus- ja hügieeninõudeid järgides ning teab, kuidas käituda sportimisel
juhtuda võivates ohuolukordades;
5) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist
iseseisvalt harrastama;
6) tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades,
kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides;
7) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika;
8) jälgib oma kehalist vormisolekut, teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse treeninguga;
9) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi-, liikumis- ja tantsuürituste vastu;
10) väärtustab Eesti tantsupidude traditsiooni.
11) II kooliastme lõpus:
o oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis
kokku 200 meetrit edasi liikuda;
o hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid
oskusi.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa7.pdf#
Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:
1) väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust inimese tervisele ja tunneb rõõmu
liikumisest/sportimisest;
2) valdab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks harrastamiseks sise- ja
välistingimustes;
3) liigub/spordib reeglistikku ning ohutus- ja hügieeninõudeid järgides; teab, kuidas käituda
sportimisel tekkida võivates ohuolukordades;
4) hindab objektiivselt oma kehaliste võimete taset ning kasutab sobivaid vahendeid ja
meetodeid nende arendamiseks;
5) liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades;
6) on koostöövalmis, suudab juhendada oma kaaslasi lihtsamate kehaliste harjutuste
sooritamisel;
7) on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordisündmuste ning tantsuüritustega;
8) valdab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas ning mõistab kehakultuuri osa
tänapäeva ühiskonnas;
9) on kursis kaitseväeteenistuseks vajaliku füüsilise ettevalmistuse korraga

Kehalise kasvatuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis:


Kilingi – Nõmme gümnaasiumi õpilased omandavad III kooliastme lõpuks teadmised discgolfi
mängust. Teavad mängu põhireegleid ja suudavad iseseisvalt ning koos meeskonnaga disgolfi
mängida.
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Kehalise kasvatuse õpetajad korraldavad aktiivselt erinevate projektide raames sportlikke
üritusi (nt. erinevate tähtpäevade tähistamised – isadepäeva teatevõistlused, vastlapäeva
sportlikud mängud, tervisenädala raames peetavaid liikumisüritusi, liikluspäevadel osalemine,
kooli olümpiamängude korraldamisel jne.).
Kooli kinnistu koos hoonete ja rajatistega võimaldab korraldada spordiüritusi nii maakondlikul
kui ka vabariiklikul tasandil (korvpall, sulgpall, jalgpall, rahvastepall, aga ka
rahvaspordiürituse).
Täismõõtudes võistluspaikadega staadion võimaldab korraldada kergejõustikuvõistlusi.

Põhikool
Õpitulemused
1. klass
Õpilane:
1) teab (kirjeldab), kuidas tuleb käituda kehalise kasvatuse tunnis (võimlas, staadionil, maastikul
jne), täidab õpetaja seatud ohutusnõudeid ja hügieenireegleid;
2) loetleb ohuallikaid liikumis-/sportimispaikades ja kooliteel ning kirjeldab ohutu
liikumise/sportimise/liiklemise võimalusi;
3) sooritab õpetaja juhendamisel harjutusi; annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud
kehalisele koormusele (kerge/raske);
4) teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi sooritades: on viisakas, sõbralik ja abivalmis; täidab
kokkulepitud (mängu)reegleid;
5) kasutab heaperemehelikult kooli spordivahendeid ja -inventari;
6) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides; oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega ohutult
mängida liikumismänge; tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise.

2.klass
Õpilane:
1) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, liikudes/sportides erinevates sportimispaikades ning
tänaval liigeldes;
2) järgib õpetaja reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid, teab ja täidab (õpetaja
kehtestatud) hügieeninõudeid;
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatejooksus;
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise hooga;
5) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab
kohtuniku otsust.

3.klass
Õpilane:
1) annab hinnangu enda sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske);
2) loetleb spordialasid ja nimetab Eesti tuntud sportlasi;
3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt tireli taha;
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi jooksul järjest);
5) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km distantsi;
6) sooritab hoojooksult kaugushüppe pakku tabamata;
7) sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes ning mängib
nendega liikumismänge;
8) suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise kahesammulise
sõiduviisiga;
9) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge;
10) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile;
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11) läbib järjest suusatades 2 km (T) / 3 km (P) distantsi.

4.klass
Õpilane:
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli
tervislikus eluviisis ning enda kehalist aktiivsust/liikumisharrastust;
2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid kehalise kasvatuse
tundides ning tunnivälises tegevuses;
3) teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes, sportides ja liigeldes ning mida teha
õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral;
4) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika saatel;
5) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige teatevahetuse ringteatejooksus;
6) sooritab hoojooksult palliviske;
7) mängib sportmängudeks ette valmistavaid liikumismänge ja sooritab teatevõistluse palliga;
8) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis;
9) suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise kahesammulise
sõiduviisiga.

5.klass
Õpilane:
1) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi;
2) oskab sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokku leppida
mängureegleid jne;
3) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele hinnangu võrreldes eelmistel aastatel
saavutatuga, valib õpetaja juhendusel harjutusi kehalise võimekuse arendamiseks ning
sooritab neid;
4) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes;
5) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T);
6) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;
7) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;
8) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib kohtuniku otsuseid;
9) sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis;
10) sooritab suusatamises laskumise põhi- ja puhkeasendis.

6.klass
Õpilane:
1) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, kasutab neid sündmuste kirjeldamisel
ning oskab käituda spordivõistlustel ja tantsuüritustel;
2) teab, mida tähendab aus mäng spordis;
3) nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja võistkondi, teab
tähtsamaid fakte antiikolümpiamängudest ning Eesti üld- ja noorte tantsupidudest;
4) sooritab õpitud toenghüpet (hark- või kägarhüpe);
5) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;
6) jookseb järjest 9 minutit;
7) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest pallingu võrkpallis;
8) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud reeglite järgi ja/või sooritab õpetaja
koostatud kontrollharjutuse;
9) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi;
10) teab sportmängude põhileppemärke (10–15);
11) orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või
tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas.
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7.klass
Õpilane:
1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;
2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi, teab, kuidas
toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetuste ja traumade puhul, oskab anda
elementaarset esmaabi;
3) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;
4) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;
5) sooritab hoojooksult palliviske;
6) sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente;
7) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga;
8) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt.

8.klass
Õpilane:
1) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning
keskkonda säästes;
2) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe);
3) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;
4) sooritab hoojooksult palliviske ning paigalt ja hooga kuulitõuke;
5) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;
6) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted korvpallis;
7) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga.

9.klass
Õpilane:
1) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib enda kehalist vormisolekut, seab liikumisharrastusele
eesmärgi, leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja
arendab enda kehalisi võimeid;
2) osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt
(tunniväliselt), käib spordi- ja tantsuüritustel, oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel;
3) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P);
5) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu võrkpallis;
6) mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus;
7) mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi;
8) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi;
9) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt;
10) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku;
11) oskab valida õige liikumistempo ja -viisi ning teevariandi maastikul;
12) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada.

Gümnaasium
Õpitulemused
Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) teab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning teeb regulaarselt kehalisi
harjutusi;
2) teab tervise ja kehalise aktiivsuse seost ning kehalise koormuse mõju organismis toimuvatele
muutustele;
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3) leiab seoseid enda terviseseisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;
4) oskab kasutada ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnikat, suudab hinnata
oma oskuste taset ning teab, kuidas neid täiustada ja uusi oskusi omandada;
5) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas toimida sagedamini
tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;
6) suhtub hoolivalt keskkonnasse, harjutuspaikadesse ja inventarisse;
7) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd ning
kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma kaaslasi;
8) analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ning tegutseb
kehalise vormisoleku nimel;
9) valdab teadmisi õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest, tunneb
rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri ning teab tuntumaid sportlasi Eestis ja maailmas;
10) 10) on teadlik kaitseväes rakendatavast füüsilise ettevalmistuse hindamise korrast ja NATO
testi sisust.
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Valikõppeained põhikoolis
Informaatika
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa10.pdf#
Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja
analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;
2) teadvustab ning oskab vältida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT)
kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;
3) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna;
4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide
avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

Informaatika õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis














1.-4. klassis robootika- ja mehhatroonikaringid LEGO WeDo robotite baasil.
Alates 5. klassist robootika- ja mehhatroonikaringid LEGO NXT robotite baasil.
3D-printimine alates II kooliastmest.
Lihtne 3D modelleerimine veebipõhises keskkonnas alates II kooliastmest.
Veebipõhise programmeerimise õpetamine I ja II kooliastmes.
Osalemine Nutilabori, Progetiigri ja HITSA konkurssidel.
3D modelleerimine ja 3D printeri kasutamine lõimituna tehnoloogiaõpetusega.
Osalemine üle-euroopalisel programmeerimisnädalal “Code Week”.
Osalemine üle-euroopalises kampaanias “Get Online Week”.
Osalemine ülemaailmsel KoodiTunnis “Hour of Code”.
Õpilaste suunamine iseseisvalt õppima veebipõhiselt Codecademy õppematerjalide
vahendusel.
Arvutiõpetus eraldi ainetunnina on 2., 4. ja 8. klassis. 6. klassi õpitulemuste saavutamine
kõikides ainetundides.

Õpitulemused
2. klass
Õpilane:
1) ei karda kasutada arvutit;
2) teab arvuti ja interneti ohutu kasutamise põhireegleid;
3) on võimeline koostama lühemaid tekste arvutil, tunneb klaviatuuri;
4) oskab faili leida, avada, salvestada, sulgeda;
5) teab mis on internet ja oskab sealt leida vajalikku infot;
6) oskab koostada lihtsamat esitlust;
7) saab hakkama lihtsa pildi joonistamisega, lisab sellele teksti;
8) on valmis kasutama arvutit ainetundides.

4.klass
Õpilane:
1) vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste järgides tekstitöötluse põhireegleid;
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2) leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali ning töötleb
neid vajaduse korral, pidades kinni intellektuaalomandi kaitse headest tavadest;
3) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate
objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid
allikaid;
4) kasutab operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest ja salvestab tehtud tööd ettenähtud
kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise nime all;
5) vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud
sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, jalus, kokkuvõte, kasutatud
kirjandus;
6) salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti teel
manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda;
7) kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva
parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus
internetis;
8) ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, väline kõvaketas).

6. klass
Õpilane:
1) vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste järgides tekstitöötluse põhireegleid;
2) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate
objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid
allikaid;
3) salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle
teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba ruumiga
andmekandjal;
4) koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal;
5) koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi
diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi);
6) vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud
sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, kokkuvõte,
kasutatud kirjandus ja lisad;
7) salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti
teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile;
8) oskab kasutada veebipõhiseid keskkondi pildite töötlemiseks ning hoidmiseks;
9) modelleerib veebipõhises keskkonnas lihtsa 3D mudeli ja salvestab 3D-printimiseks vajalikku
formaati.

8.klass
Õpilane:
1) leiab internetist teda huvitavaid kogukondi, liitub nendega ja loob neid;
2) reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades;
3) loob uut veebisisu ja taaskasutab enda või teiste loodud;
4) vistutab videoid, fotosid ja esitlusi veebilehe sisse, tellib RSS-voo;
5) kasutab kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning noorte e-teenuseid;
6) rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
7) kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik
võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste inimeste
identiteeti.
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Valikkursused gümnaasiumis
Riigikaitse
Õppe ja kasvatuseesmärgid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa9.pdf#
Kursuse lõpetaja:
1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta
ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;
2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;
3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;
4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle
eriorganisatsioonides;
5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset
reguleerivaid õigusakte;
6) teab kodanikukaitse põhimõtteid;
7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;
8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades
käituda ja tegutseda;
10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub
keskkonda säästvalt.

A2.2 tasemel (kolmas) võõrkeel
Kursuse lõpetaja:
1) omandab keeleoskuse tasemel A2.2, mis võimaldab toime tulla teda puudutavates
igapäevastes suhtlusolukordades saksa keelt emakeelena kõnelejaga.
2) saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest
dialoogidest ja tekstidest.
3) julgeb suhelda saksa keeles.
4) loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses.
5) oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara
ja lausemallide piires.
6) huvitub saksa keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist.
7) mõistab ja väärtustab saksa keelt kõnelevate maade kultuuri ja oskab suhtluses sellega
arvestada.

Uurimistöö alused
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa13.pdf#
Valikõppeainega „Uurimistöö alused“ taotletakse, et õpilane:
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande
elluviimise eest;
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid;
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist;
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
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5)
6)
7)
8)

kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;
saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;
vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;
esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi.

Uurimistöö aluste kursuse õpetuse erisused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis





Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis koostavad uurimistöö 11. klassi õpilased.
Koolis on koostatud uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend.
Uurimistöid hoitakse kooli muuseumiklassis ja digikandjatel.
Uurimistöödega on loodud ja jätkatakse kogukonna ajaloo unikaalsete uurimiste läbiviimist.

Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda
kriitiliselt;
4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,
eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
üldistamine jt);
7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi;
8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.

Psühholoogia
Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni,
isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid
enda ja teiste käitumises;
2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist
tavateadmisest;
3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste
arendamisel;
5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja
kultuurilisi erinevusi;
6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus.

Projektijuhtimine
Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) kasutab projektijuhtimise põhimõisteid;
2) oskab leida infot projektide rahastamisallikate ja –tingimuste kohta;
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3)
4)
5)
6)

oskab planeerida lihtsamat isiklikku tegevust projektijuhtimise põhimõtetel;
mõistab hinnata oma rolli projektimeeskonnas;
hindab meeskonnatöö väärtust;
omab kogemust lihtsama projektitaotluse koostamisel.

Majandusõpetus
Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid;
2) orienteerub turumajanduslikes suhetes ja analüüsib nõudlust ja pakkumist mõjutavaid
tegureid;
3) teeb koostööd, väärtustab suhtlemis- ja juhtimisoskust ning eetilisi põhimõtteid;
4) hindab allika- ja sisukriitiliselt kodukoha, Eesti ja maailma majanduse arengusuundi ja
võimalusi
5) mõistab säästliku tarbimise põhimõtteid ja planeerib vastutustundlikult eelarveid.

Arhitektuuri ajalugu
Õpitulemused
Kursuse lõpetaja:
1) mõistab arhitektuurivaldkonna põhimõisteid;
2) oskab erinevatest teabeallikatest arhitektuurialast infot leida;
3) oskab ajastule iseloomulike tunnuste abil kirjeldada maailma arhitektuuri ajaloo etappe;
4) oskab nimetada maailmas tuntud arhitektuurilisi objekte;
5) omab ülevaadet Eesti arhitektuuri ajaloost;
6) huvitub kodukoha arhitektuuri ajaloost;
7) on loov ja oskab oma praktilisi töid veenvalt esitleda;
8) oskab olla aktiivne meeskonna liige.
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Läbivad teemad
Läbivate teemade kirjeldused põhikoolis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4020/1m%20lisa13.pdf#
Läbivate teemade kirjeldused gümnaasiumis
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4021/2m_lisa14.pdf#
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„Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppekava. Ainekavad“ on läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogus
30. augustil 2016. aastal.
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