
Õpetaja:  

Õppeaine: Ajalugu   

Klass: 8. kl  

Tundide arv:  2 nädalatundi, kokku  70 tundi õppeaastas 

Kasutatav õppekirjandus:  Tõnu Tannberg, Mati Laur, Olaf-Mihkel Klaassen, Allan Espenberg, Toivo Jullinen, Sigrid Abiline. „Uusaeg 8. klassile“. I ja II osa. Kirjastus Avita. Töövihikut: „Uusaeg“ I ja II osa. Ajaloo atlas põhikoolile 

„Regio” 2000 

 
Õppesisu Tund Märksõnad, isikud, 

põhimõisted 
Õpitulemused Õppetegevus/praktiline 

tegevus/hindamine/keskkond 
Õppeainete lõiming Lõiming läbivate 

teemadega 
Õppematerjalid / 

Õppevahendid/IKT 
materjalid 

Uusaja ühiskonna 
põhijooned Euroopas  

10     Pädevus 
1. Näeb probleeme ja otsib 
lahendusi. 
2. Teeb koostööd ning 
arvestab teisi. 
3. Analüüsib oma teadmisi. 

 

Hindamise põhimõtted. 
Sissejuhatus ainesse. 
Euroopa riigid ja rahvad 
17. ja 18. sajandil.  

1 Keskaeg, uusaeg, feodaal, 
senjöör, mõis, katoliku 
kirik, manufaktuur, 
maadeavastused, 
reformatsioon, paavst. 
Euroopa kaart pärast 
Vestfaali rahu 1648. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism; 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid absolutism, 
parlamentarism. 
Teab, mis muutused toimusid 
Euroopa poliitilisel kaardil 
Vestfaali rahu. 

Töö ajateljega: keskaja algus ja 
lõpp, uusaja algus ja lõpp. 
Sündmuste märkimine 
ajateljele.  
Õpilase ülesandeks on 
joonistada keskaja jagunemise 
ajatelg, jagada see kolmeks 
(ajatelje joonistamiseks 
kasutada kolme eri värvi 
pliiatsit), määratleda lõigud 
sajanditega ning iga lõigu kohta 
tuua välja 3 märksõna või 
lauset (mitte konkreetset 
ajaloosündmust), mis 
iseloomustaksid selle 
ajalooetapi eripära. Teades 
ajastule iseloomulikke jooni on 
õpilasel edaspidi ka kergem 
konkreetseid sündmusi 
kronoloogiliselt järjestada ja 
õigesse raamistikku asetada. Nt 
Varakeskaeg – linnade, käsitöö 
ja kaubanduse allakäik; 
Kõrgkeskaeg –  
Ristisõjad; Hiliskeskaeg –  
talupoegade ülestõusud. 
Varauusaegne mõistekaart. 

Matemaatika: ajatelje 
koostamine ja arvväärtused. 
Eesti keel ja kirjandus: 
sündmuste (mõistete) 
märkimine ajateljele, 
õigekiri. 
Religiooniõpetus: katoliku 
kirik, kiriku hoone, 
reformatsioon, Martin 
Luther. 
Geograafia: 
maadeavastused, Euroopa 
kaart 1648. 
Tehnoloogiaõpetus: 
manufaktuur, trükikoda. 

 
1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt 
 

2003 I osa lk 5–9. 
Atlase kaart 65. 
Illustratsioonid 
allikmaterjalina; 
 

Kordamine 2 7. klassis kesk- ja 
varauusajaga seotud 
teemade kordamine 

 Viktoriin kordamiseks. Õpetaja 
valmistab 7. klassi õpitulemusi 
arvestades viktoriini 

Geograafia: kesk- ja 
varauusaegne kaart, 
maadeavastused, 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 

PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 



(PowerPoint). Õpilased 
vastavad küsimustele 
rühmatööna. Meeskonnas 3-5 
liiget. 

germaanlaste riigid Lääne-
Rooma varemetel, ristisõjad. 
Eesti keel ja kirjandus: 
keskaegne linna-, 
rüütlikirjandus, trubaduuride 
luule, pühakute elulaad, 
1525, 1535, „Henriku 
Liivimaa kroonika“. 
Bioloogia: tomat, kartul, 
mais, kakao. 
Muusika:  keskaegne 
helilooming. 
Keemia: alkeemia tähendus. 
Arvutiõpetus:  PowerPointi 
kasutamine. 

mõistmine 
2. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
 

Absolutismi-ajastu 
Euroopas. 

3 Absolutism, esinduskogu, 
seisused, ametnikkond, 
sõjavägi, manufaktuur, 
tollimaks, merkantilism. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid absolutism. 

Mõistekaart: absolutismiajastu 
Euroopas 17.-18. sajandil. 
Absolutismi tunnuste juurde 
näidete otsimine, seejärel oma 
definitsiooni sõnastamine 
absolutismi kohta.  

Eesti keel: õigekiri, 
mõistekaart. 
Ühiskonnaõpetus: 
tollimaks, kaitsetoll, 
esinduskogu. 
Tehnoloogiaõpetus: 
manufaktuur, käsitöö. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevusega 
kaasnevad riskid, 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
3. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
4. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine 
 

2003 I osa Ptk. 1. 
Mõistekaardi koostamiseks 
vajalikud vahendid. 

Päikesekuningas Louis 
XIV Prantsusmaal 

4 Louis XIII, 
generaalstaadid, Richelieu. 
Louis XIV, Versailles, 
absolutism, merkantilism, 
Colbert, Molière, hugenott, 
kalvinist. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism. 
Teab, kes oli Louis XIV ja 
iseloomustab tema tegevust. 

Maali analüüs: Louis XIV.  
Venn diagramm: Louis XIII ja 
Louis XIV. 
Kordamine: absolutism, 
hugenott, kalvinism, 
merkantilism.  
Töö allikaga: Louis XIV 
kirikupoliitika.  

Eesti keel: õigekiri, Molière, 
teatrikunst. 
Ühiskonnaõpetus: 
merkantilism, kaitsetoll, 
tollimaks, esinduskogu, 
religioon. 
Tehnoloogiaõpetus: 
manufaktuur, käsitöö. 
Kunstiõpetus: Versailles’ 
loss 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine 
 
 

2003 I osa Ptk. 2. 
 

Inglismaa Charles I 
võimoleku ajal. 
Kodusõda Inglismaal. 
Inglismaa vabariik. 
Stuartite restauratsioon. 
Kuulus revolutsioon. 

5 Charles I, puritaan, 
absolutismi kehtestamise 
katse, pikk parlament, 
kodusõda 1642–1648. 
Oliver Cromwell, kuningas 
Charles I hukkamine, 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 

Ajatelg: Inglismaa 16. sajandi 
lõpp – 18. sajand algus.  
Sündmuste järjestamine 
ajateljel, sündmuste olulisuse, 
mõju põhjendamine Inglismaa 
ajaloos. 

Eesti keel: õigekiri. 
Ühiskonnaõpetus: 
absolutism, parlamentarism, 
võimude lahusus.  
Matemaatika: töö ajateljega. 
Geograafia: Inglismaa, 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Väärtused ja kõlblus – 
erinevate väärtussüsteemide 

2003 I osa Ptk. 3. 
Atlase kaart 69. 
 



Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

vabariigi väljakuulutamine, 
Cromwelli valitsus, 
Stuartite restauratsioon. 
Charles II ja James II. 
Kuulus revolutsioon, 
William III, „Õiguste 
deklaratsioon“. 

reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid reform, revolutsioon, 
restauratsioon, absolutism, 
parlamentarism. 

Inglismaa kodusõja kohta tabeli 
koostamine: daatum, 
osapooled, põhjus, tagajärg.  
Töö allikaga: muutused 
Inglismaa 
valitsemiskorralduses, mis 
kaasnesid „Õiguste 
deklaratsiooniga“. 
Kaitsekõne või süüdistuskõne 
kirjutamine Oliver 
Cromwellile.  
 

Šotimaa, Iirimaa kaart. 
Inglise keel: Inglismaa 
kuningad, Inglismaa, 
Šotimaa, Iirimaa, Walesi 
kaart ja keskused.  

ning nende seoste tundmine 
ajaloolis-kultuurilises 
kontekstis religiooni ja 
maailmavaatega seoses 

Kokkuvõttev 
hindamine.Kontrolltöö: 
Absolutism 
Prantsusmaal ja 
Inglismaal. 

6  Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid absolutism, 
parlamentarism. 
 

    

Kolmekümneaastane 
sõda. 

7 Augsburgi usurahu. Vana 
Böömi komme. Unioon, 
liiga. Sõja algus, 
osapooled, põhjused, 
Habsburgide dünastia, 
Gustav II Adolf. Vestfaali 
rahu.  

Teab, mis muutused toimusid 
Euroopa poliitilisel kaardil 
Vestfaali rahu tulemusena, ning 
näitab neid kaardil. 

Kolmekümneaastase sõja kohta 
tabeli koostamine: daatum, 
osapooled, põhjused, 
tagajärjed.  
Töö kaardiga: Euroopa kaart – 
Vestfaali rahu. 
 

Geograafia: Euroopa kaart 
1648, Böömimaa, Taani, 
Rootsi, Prantsusmaa, 
Saksamaa alad. 
Ühiskonnaõpetus: avalik 
võim Saksamaal, religioon. 
Matemaatika: töö ajateljega. 
Eesti keel ja kirjandus: 
funktsionaalne lugemine, 
õigekiri. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevusega 
kaasnevad riskid, 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Väärtused ja kõlblus– 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon. 

2003 I osa Ptk. 6. 
Atlase kaart 65. 
 

Valgustusajastu 8 Uusaja inimese 
maailmapildi kujunemine, 
Renè Descartes, deism, 
valgustus. 
Valgustajad: Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau. 
Valgustuse levik. 
Diderot, entsüklopeedia. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: absolutism, valgustatud 
absolutism, parlamentarism. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid valgustus, reform, 
absolutism, parlamentarism. 
Teab, kes oli Voltaire ja 
iseloomustab tema tegevust. 

Mõistekaart. Töö allikaga: 
valgustuse levik. 
Õpilaste rühmatööna valminud 
PowerPoint ettekanded 
valgustajatest.  
Töö allikaga: valgustuse levik.  
Minu definitsioon – 
valgustusajastu.  

Eesti keel ja kirjandus: 
Renè Descartes, 
Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau. Teosed: „Pärsia 
kirjad“, „Seaduste vaimust“, 
„Kas teaduste ja kunstide edu 
on soodustanud kõlbluse 
paranemist?“, „Robinson 
Crusoe“, Diderot, 
entsüklopeedia. Viitamine 
allikatele. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanne. 
Ühiskonnaõpetus: 
absolutism, võimude 
lahususe põhimõte.  

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
3. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine 
4. Väärtused ja kõlblus – 
erinevate väärtussüsteemide 
ning nende seoste tundmine 
ajaloolis-kultuurilises 
kontekstis religiooni ja 
maailmavaatega seoses 

2003 I osa Ptk. 7. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 



Valgustatud absolutism 
Preisimaal ja Austrias. 
Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

9 Absolutism, valgustatud 
absolutism, Preisimaa, 
Friedrich II, valgustatud 
absolutism Preisimaal: 
reformid. Barokne 
Sanssouci loss. 
Merkantilism Preisimaal. 
Valgustatud absolutism 
Austrias: reformid, Joseph 
II.  

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, valgustatud 
absolutism. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid valgustus, reform, 
absolutism. 

Venn diagramm: valgustatud 
absolutism Preisimaal ja 
Austrias. Venn diagramm: 
absolutism ja valgustatud 
absolutism.  
Töö kaardiga: Preisimaa ja 
Austria 18. sajandil.  

Geograafia:  Oder jõgi, 
Euroopa kaart 18. sajandil, 
kartulikasvatus. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, Friedrich II teosed, 
bibliofiil. 

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine 
2. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
 

2003 I osa Ptk. 8. 
Atlase kaart 70. 
 

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: 
Valgustusajastu. 
Valgustatud absolutism 
Preisimaal ja Austrias. 

10  Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid valgustus, reform, 
absolutism, parlamentarism. 
Teab, kes oli Voltaire ja 
iseloomustab tema tegevust. 

    

Eesti Rootsi ja Vene 
riigi koosseisus  

10     Pädevus 
1. Võrdleb erinevate ajastute 
väärtushinnanguid ning 
aktsepteerib neid. 
2. Teeb koostööd ja arvestab 
teisi. 
3. Analüüsib oma teadmisi. 

Kaart, kontuurkaart; 
Peeter I majamuuseum; 
koduloolised materjalid, 
Internet 
http://www.poltsamaaturis
m.ee/index.php?mode=ajal
ugu ; 
H. Piirimäe, S. Vahtre. 
Meie kaugem minevik. 
Valgus, 1983; 
koduloolised materjalid, 
muuseumid. 

Kordavalt Eesti alad 
keskajal. Liivi sõda 

11 Murrangulised sündmused 
Eesti keskajal. Liivi sõda. 
Eesti alade minek Rootsi 
võimu alla: Altmargi ja 
Brömsebro rahu. 

Teab, mis olid Liivi sõja 
tagajärjed Eestile.  

Töö kaartidega: Eesti 
muinasajal, Eesti alad pärast 
muistset vabadusvõitlust, Eesti 
pärast Jüriöö ülestõusu ja Liivi 
sõda. 

Geograafia: töö kaardiga, 
Läänemere piirkond.  
Eesti keel ja kirjandus: 
kirjasõna Eesti aladel 
keskajal, õigekiri. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
 

2003 I osa Ptk. 4. 
Atlase kaardid 5. 11. 12. 
13. 14. 

Eesti 17. sajandil 12 Eesti rahvas 17. sajandil. 
Rannarootslased, 
ingerisoomlased, 
sibulavenelased.Mõis ja 
talu. Reduktsioon, Karl XI 
absolutism, rüütelkonnad. 
Forselius, Uus Testament, 
Tartu ülikooli rajamine 

Teab, mis muutused toimusid 
Rootsi ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide teel. 
Seletab ja kasutab kontekstis 

Mõistekaart. Õpilase 
analüüsivad arutlust: Vana hea 
Rootsi aeg. Esmalt 
individuaalselt, siis paaristööna 
ning seejärel arutletakse õpetaja 
juhendamisel kogu klassiga. 
Väitlus – ütlus „vana hea 
Rootsi aeg“ annab 17. sajandi 

Geograafia: rannarootslased, 
ingerisoomlased, vene 
kogukond Peipsi läänekaldal, 
Eesti kaart. 
Eesti keel ja kirjandus: Uus 
Testament, Forselius. 
Ühiskonnaõpetus: 
absolutism, seadus, reform. 

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine 
2. Väärtused ja kõlblus – 
erinevate väärtussüsteemide 
ning nende seoste tundmine 

2003 I osa Ptk. 4. 
Atlase kaart 14. 
 



1632, Gustav II Adolf. mõisteid reform, absolutism. Eestist vale mulje. Väitluses 
otseselt mitteosalevad õpilased 
täidavad „ämblikku“ (panevad 
kirja poolt ja vastuargumendid 
ning lõpuks isikliku 
argumenteeritud seisukoha 
väitluse teema kohta). ning 
otsustavad võitjavõitskonna 
üle.   

 ajaloolis-kultuurilises 
kontekstis religiooni ja 
maailmavaatega seoses 

Venemaa 17. sajandil 13 Ivan IV, Boriss Godunov, 
Vale Dimitri, Romanovite 
dünastia. Mihhail 
Romanov. Kirikulõhe 
Venemaal, vanausulised, 
Aleksei Romanov. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: absolutism. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide teel. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid reform, absolutism. 

PowerPoint ettekanded. 
Õpetaja pakub õpilastele 
eelnevalt 17. sajandi Venemaad 
puudutavad teemad ning 
rühmatööna valmivad 
ettekanded.  
Luuletuse kirjutamine – 
„Segaduste aeg Venemaal“.  

Muusika:  ooper, Boriss 
Godunov, Ivan Sussanin. 
Geograafia: migratsioon, 
assimileerumine, 
vanausulised Peipsi järve 
läänekaldal. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanded.  
Eesti keel ja kirjandus: 
allikatele viitamine, õigekiri.  

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine 
2. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine 
 

2003 I osa Ptk. 5. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
 

Venemaa 18. sajandil 14 Peeter I reformid 
Venemaal: uus pealinn, 
muutused sõjaväes, 
pearahamaks, Senati 
loomine.  
Katariina II valgustatud 
monarhina. Talurahvasõda, 
Poola jagamine. Katariina 
II asehaldusaeg. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: absolutism. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide teel. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid reform, absolutism. 
Teab, kes oli Peeter I ja 
iseloomustab tema tegevust. 

Venn diagramm: Peeter I ja 
Katariina II. Töö kaardiga: 
Poola jagamine.  
Empaatiaülesanne: Katariina II 
kiri Voltaire`ile.  
Muuseumikülastus  - Suurgildi 
hoone (Eesti Ajaloomuuseum).  

Geograafia: Venemaa uus 
pealinn Sankt Peterburg, 
Poola jagamine.  
Eesti keel ja kirjandus: 
Voltaire, õigekiri. 
Kunstiõpetus: Peeter Pauli 
kindlus, fotod Peterburist.  

 2003 I osa Ptk. 9. 
 

Põhjasõda 15 Koalitsioon. Peeter I, Karl 
XII, Narva lahing, Poltaava 
lahing, Uusikaupunki rahu. 

Teab, mis olid Põhjasõja 
tagajärjed Eestile. 
Teab, kes oli Peeter I ja 
iseloomustab tema tegevust. 

Õpetaja loeb õpilastele Peeter I 
isiksuse kohta. Tabeli 
koostamine Põhjasõja kohta: 
daatum, osapooled, põhjused, 
tulemused.  

Geograafia: Ida-Euroopa 
kaart. 
Eesti keel ja kirjandus: 
raamat, mis käsitleb Peeter I-
st, õigekiri. 
Ühiskonnaõpetus: 
koalitsioon ja selle 
moodustamine. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevusega 
kaasnevad riskid, 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
 

2003 I osa Ptk. 6. 
Atlase kaart 15.  
 

Eesti 18. sajandil 16 Põhjasõja mõju Eestile. 
Balti erikord. Roseni 
deklaratsioon, 1765. aasta 
Browne positiivsed 
määrused. Vaimuelu pärast 
Põhjasõda, Piibli 
tõlkimine. 
Vennastekoguduste 
liikumine, koorilaul. 
Valgustusajastu 
Baltikumis. Katariina II 

Teab, mis muutused toimusid 
Vene ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris ning 
mis olid Põhjasõja tagajärjed 
Eestile. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide teel. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid reform, absolutism. 

Allikatöö: Põhjasõja mõju 
Eestile. Allikas 
rahvastikuprotsessidest – katk, 
küüditamine, sõjategevus.  
Allikatöö: vennastekoguduste 
liikumise kohta. 
Dialoogi kirjutamine kos 
paarilisega – rollid: Katariina II 
(soovib talurahva olukorda 
parandada) ja mõisnik(soovib, 
et talupojad teeksid lisapäevi 

Geograafia: Balti 
kubermangud Vene riigi 
koosseisus. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, Piibel, Balti 
kubermangudes tegutsenud 
valgustajate teosed.  
Muusika:  koorilaul. 
Ühiskonnaõpetus: 
halduskorraldus, linnad, 
seadus, kohtusüsteem. 

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine. 

2003 I osa Ptk. 10. 
Atlase kaart 15. 
 



asehaldusaeg. Teab, kes oli Peeter I ja 
iseloomustab tema tegevust. 

mõispõllul). Dialoogi 
ettekandmine klassile.  
 

 

Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

17 Eesti alad Rootsi ja Vene 
riigi koosseisus 17.–18. 
sajandil.  

Töölehe koostamisel lähtutakse 
eelnevatest õpitulemustest. 

Õpetaja poolt koostatud kordav 
tööleht Eesti ajaloo kohta 17.–
18. sajandil. 
Venn diagramm: Eesti Rootsi 
ja Vene ajal. 

Lõiming sõltub õpetaja 
töölehe rõhuasetusest. 

  

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Eesti Rootsi 
ja Vene riigi koosseisus 
17-18. sajandil. 
 

18  Teab, mis muutused toimusid 
Rootsi ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris. 
Teab, mis muutused toimusid 
Vene ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris ning 
mis olid Põhjasõja tagajärjed 
Eestile. 
 

   
 

 

Eesti 17. ja 18. sajandil. 
Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

19 Eesti alad Rootsi ja Vene 
riigi koosseisus 17.–18. 
sajandil. 

Teab, mis muutused toimusid 
Rootsi ja Vene ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris ning 
mis olid Põhjasõja tagajärjed 
Eestile; 

Kava koostamine arutluse 
kirjutamiseks. Arutluse 
sissejuhatus sisaldab ajalist 
määratlust – periood, mida 
käsitletakse – ja 
probleemipüstitust. Võimalikud 
teemaelemendi: haridusolud, 
talurahva õiguslik seisund, 
rahvastikuprotsessid, 
valgustuse mõju. 

Geograafia: Balti 
kubermangud kaardil, Eesti 
Rootsi ja Venemaa 
koosseisus. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, arutluse tarbeks 
kava koostamine, eesti 
kultuur 17.–18. sajandil: 
ülikool, Forselius, Uus 
Testament, Piibel, 
valgustajate teosed.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
 

2003 I osa Ptk. 4. 6. 10. 
 

Kokkuvõttev hindamine: 
arutluse kirjutamine: 
Eesti 17. ja 18. sajandil 

20 Eesti alad Rootsi ja Vene 
riigi koosseisus 17.–18. 
sajandil. 

Teab, mis muutused toimusid 
Rootsi ja Vene ajal Eesti 
võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris ning 
mis olid Põhjasõja tagajärjed 
Eestile; 

Arutluse kirjutamine teemal: 
Eesti 17-18. sajandil. 

Geograafia: Balti 
kubermangud kaardil, Eesti 
Rootsi ja Venemaa 
koosseisus. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, arutluse tarbeks 
kava koostamine, eesti 
kultuur 17.–18. sajandil: 
ülikool, Forselius, Uus 
Testament, Piibel, 
valgustajate teosed. 

 2003 I osa Ptk. 4. 6. 10. 
 

USA iseseisvumine 4     Pädevus 
Analüüsib põhjusi ja 
tagajärgi. 

Internet, kaart; 
History Channel, 
kontuurkaart 

Ameerika Ühendriikide 
sünd. USA riiklik 
korraldus. 

21 Kolumbus, Euroopa 
kolonistid Ameerikas. 
Indiaanisõjad. Inglise 
kolooniad Põhja-

Teab, kuidas tekkisid Ameerika 
Ühendriigid, ja iseloomustab 
Ameerika Ühendriikide 
riigikorraldust. 

Töö kaardiga: Kolumbuse 
merereis, 13 Inglise kolooniat. 
Venn diagramm: preeria- ja 
rannikuindiaanlased.  

Geograafia: 13 inglise 
kolooniat, Kolumbuse 
merereis. 
Eesti keel ja kirjandus: 

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 

2003 I osa Ptk. 11. 
Atlase kaardid 64. 80. 
 



Ameerikas, orjus. 
Iseseisvuse 
väljakuulutamine, 
iseseisvussõda. T. 
Jefferson, G. Wasinghton 

Tabeli koostamine USA 
iseseisvussõja kohta: 
osapooled, daatum, põhjused ja 
tulemus.  
Skeem: USA riiklik korraldus.  
Töö fotoga: USA vapp ja lipp.  

õpetaja viited raamatutele „ 
Õigekiri. 
Inglise keel: USA osariigid. 
Ühiskonnaõpetus: 
presidentalism USA näitel, 
erakond, kahe-parteisüsteem 

ja tunnustamine. 
2. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
3. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse ja 
tehnika arengu mõju 
ajaloosündmustele. 
 

Ameerika Ühendriikide 
sünd. 

22 13 koloonia iseseisvumine, 
Iseseisvussõda, 
maakaitsevägi, 
Prantsusmaa USA 
iseseisvussõjas, lahkrivi, 
maakaitsevägi. 

Teab, kuidas tekkisid Ameerika 
Ühendriigid. 
 

Filmi vaatamine. 
Näiteks: „Patrioot“ 
Väitlus lihtsustatud Popperi 
mudeli järgi. Õpilased, kes 
otseselt väitluses ei osale, 
täidavad „ämblikku“  

Kunst: filmikunst, 
barokiajastu rõivakunst, 
arhitektuur. 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
 

Film „Patrioot“. 

Ameerika Ühendriikide 
sünd. Õpitu kordamine: 
õpilase eneseanalüüs 
saavutatu õpitulemuste 
kohta eelnevalt. 

23 13 koloonia iseseisvumine, 
Iseseisvussõda, 
maakaitsevägi, 
Prantsusmaa USA 
iseseisvussõjas, lahkrivi, 
maakaitsevägi. 

Teab, kuidas tekkisid Ameerika 
Ühendriigid. 
 

Filmi vaatamine. 
Näiteks: „Patrioot“ 
Lühiloo kirjutamine. Õpetaja 
annab ette sõnad, mida õpilased 
loos kasutama peavad (nt 
indiaanlased, iseseivumine, 
Prantsusmaa, deklaratsioon 
jms).  

Kunst:  filmikunst, 
barokiajastu rõivakunst, 
arhitektuur. 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju 
ajaloosündmustele. 
 

 

Kokkuvõttev hindamine: 
Kontrolltöö: USA 
iseseisvumine. 

24  Teab, kuidas tekkisid Ameerika 
Ühendriigid ja iseloomustab 
Ameerika Ühendriikide 
riigikorraldust. 
 

    

Prantsuse revolutsioon 
ja Napoleoni ajastu 

8     Pädevus 
1. Analüüsib põhjusi ja 
tagajärgi. 
2. Mõistad seoseid tänapäeva 
ja varem toimunu vahel. 

H. Piirimäe. Suur 
Prantsuse revolutsioon. 
1989; 
esitlused Internetist; 
visuaalsed materjalid 
revolutsiooni juhtide 
kohta; 
kaart, kontuurkaart 

Prantsuse revolutsioon 25 Prantsuse revolutsiooni 
põhjused. Absolutism, 
generaalstaadid, 
Rahvuskogu, Asutav kogu. 
Bastille kindluse 
vallutamine – revolutsiooni 
algus. Asutava Kogu 
reformid. „Inimese ja 
kodaniku õiguste 
deklaratsioon“. Esimene 
põhiseadus. Kuninga 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism. 
Selgitab Prantsuse 
revolutsiooni põhjusi, tagajärgi 
ja mõju. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 

Prantsuse revolutsiooni 
põhjuste sõnastamine. Arutelu 
– mis eristab revolutsiooni 
reformidest.  
Töö diagrammidega: seisulik 
ühiskond Prantsusmaal, 
riigieelarve tulud ja kulud. 
Töö fotoga: Bastille kindluse 
vallutamine. 
Töö allikaga: „Inimese ja 
kodaniku õiguste 

Kunstiõpetus: Bastille 
kindlus, Versailles loss. 
Eesti keel ja kirjandus: 
„Inimese ja kodaniku õiguste 
deklaratsioon“, õigekiri. 
Ühiskonnaõpetus: 
absolutism, rahvaesindajad, 
põhiseadus, riigistama, 
võimude lahusus, 
parlamentaarne monarhia. 
Matemaatika: töö sektor-

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
 

2003 I osa ptk. 14. 
Atlase kaart 70. 
 



kukutamine. Louis XVI. need erinevad. deklaratsioon“, kõrvutamine 
Eesti Vabariigi IV 
põhiseadusega.  
Töö ajateljega: Prantsuse 
revolutsioon 

diagrammidega. 
 

Revolutsiooniline 
vabariik 1792-1799. 

26 Vabariigi 
väljakuulutamine, 
žirondiinid, jakobiinid. 
Isikud: Louis XVI, 
Robespierre, Danton, 
Marat. Jakobiinide 
diktatuur, terror. Louis 
XVI ja Marie Antoinette 
hukkamine. Direktooriumi 
aeg. Napoleoni riigipööre – 
revolutsiooni lõpp. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism. 
Selgitab Prantsuse 
revolutsiooni põhjusi, tagajärgi 
ja mõju. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 

Töö ajateljega. Töö 
sektordiagrammiga. 
Filmilõikude vaatamine 
Youtube`ist. 
Probleemiakna täitmine 
(revolutsiooni olemus; 
põhjused; tagajärjed ja mõju 
maailmas).  

Kunstiõpetus: filmikunst, 
ajastu rõivamood. 
Ühiskonnaõpetus: 
monarhia, vabariik, diktatuur, 
terror, valitsus, võimude 
lahusus.  
Eesti keel ja kirjandus: 
funktsionaalne lugemine, 
õigekiri, Prantsuse 
revolutsioon kirjanduses. 
Matemaatika: töö 
diagrammiga, töö ajateljega.  

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 
3. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
 

2003 I osa Ptk. 15. 
Atlase kaart 70. 
 
 

Prantsuse revolutsioon ja 
Euroopa. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

27 Prantsuse revolutsiooni 
vastukaja Euroopas. 
Revolutsiooni-sõdade 
algus. Prantsuse 
revolutsiooni aegne 
olustik. Revolutsiooni 
tagajärjed.  

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism. 
Selgitab Prantsuse 
revolutsiooni põhjusi, tagajärgi 
ja mõju. 
Teab, kes oli Napoleon 
iseloomustab tema tegevust. 

Töö kaardiga: Prantsusmaa ja 
Euroopa 18. sajandi lõpul.  
Töö allikaga: Kõrgema Olevuse 
kultus, jakobiinide kukutamine.  
Ajalooliste isikute kontode 
loomine Moodle`s (Louis XVI, 
Robespierre; Marie Antoinette 
jt). Kontod peavad olema täies 
mahus infoga täidetud – isiku 
lühikirjeldus, profiilipilt, 
perekonnaseis, vanus, 
poliitilised vaated, religioossed 
vaated, lemmik raamatud, 
lemmik muusika, hobid jne. 
Kui mõne konkreetse huvi 
kohta infot ei leita, peab selle 
ise välja mõtlema, väljumata 
kontekstist. 
Seejärel on õpilaste ülesandeks 
läbi ajalooisikute varikontode 
omavahelisse suhtlusesse asuda 
– nad peavad ette kujutama, 
mida kirjutaks näiteks 
Robespierre Dantonile. 
Ajalooliste isikute kirjad 
üksteisele on kõigile näha, ning 
õpetaja eestvedamisel 
analüüsitakse need projekti 
lõppedes hiljem läbi. Projekt 
võtab aega 2 ainetundi ja see 

Ühiskonnaõpetus: 
„Marseljees“, poliitiline 
terror, diktatuur, kolalitsioon, 
koalitsioonisõda, ateistlik 
propaganda. 
Matemaatika: 
meetermõõdustik. 
Kunstiõpetus: rõiva- ja 
soengumood.  
Eesti keel ja kirjandus: töö 
allikaga, ajateljega.  

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 
3. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
 

2003 I osa Ptk. 16. 
Atlase kaart 70. 
 



võib asendada kontrolltööd.  
Kokkuvõttev hindamine: 
Kontrolltöö: Suur 
Prantsuse revolutsioon. 

28  Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism, parlamentarism. 
Selgitab Prantsuse 
revolutsiooni põhjusi, tagajärgi 
ja mõju. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 

    

Euroopa Napoleoni 
sõdade ajal 

29 Konsulaadist keisririigini. 
„Tsiviilkoodeks“, 
konkordaat. Reini Liit. 
Napoleoni lahingud. 
Kontinentaalblokaad. 
Tilsiti rahu, Venemaa 
vallutab Soome. Suured 
reformid Saksamaal. 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal. 
Selgitab Napoleoni reformide 
põhjusi, tagajärgi ja mõju. 
Toob esile ühiskonna 
ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest 
need erinevad. 
Teab, kes oli Napoleon 
iseloomustab tema tegevust. 

Töö ajateljega: Napoleoni-
aegne Prantsusmaa. 
Mõistekaart. Tabeli koostamine 
Napoleoni lahingute kohta. 
Napoleoni-aegsete reformide 
sõnastamine ning tähtsuse 
põhjendamine Prantsusmaa, 
Euroopa ja maailma ajaloos. 
Paaristöö – kes oli 
kontinentaalblokaadi võitja, kes 
kaotaja? Argumentide loetelu ja 
lõppseisukoha sõnastamine.  

Ühiskonnaõpetus: religioon, 
Rooma paavst, 
„Tsiviilkoodeks“, 
kodanikuõigused, 
omavalitsused, esindajate 
valimine, majandusblokaad, 
rahuleping 
Inglise keel: Trafalgari 
väljak Londonis.  
Geograafia: Euroopa kaart 
19. sajandi alguses. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, „Tsiviilkoodeks“.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
 

2003 I osa Ptk. 17. 
Atlase kaart 71. 
 

Napoleoni langus 30 Prantsusmaa ülemvõim 
Euroopas. Prantsuse-Vene 
suhted. 1812. aasta 
sissetund Venemaale. Sõda 
Euroopas 1813–1814. Sada 
päeva. Waterloo lahing.  
 
 

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal. 
Selgitab Napoleoni reformide 
põhjusi, tagajärgi ja mõju. 
Teab, kes oli Napoleon 
iseloomustab tema tegevust. 

Töö kaardiga: Euroopa 1810. 
aastal. Töö ajateljega jätkub. 
Tabeli jätkamine Napoleoni 
lahingute kohta.  
ABBA „Waterloo“. 
Õpetaja jutustus Napoleoni 
elust – PowerPoint ettekanne. 
Empaatiaülesanne: Napoleoni 
kiri Elbalt või Saint Helena 
saarelt.   

Geograafia: Euroopa kaart 
Napoleoni sõdade ajal, 
Euroopa 1810.  
Muusika:  eurovisiooni 
lauluvõistlus, ABBA. 
Eesti keel ja kirjandus: 
allikatele viitamine, õigekiri. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanne.  

1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
 

2003 I osa Ptk.18. 
Atlase kaart 71. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
 

Monarhistlik reaktsioon 
Euroopas. Viini 
kongress. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

31 Viini kongress. Uue 
Euroopa loomise 
põhimõtted. Metternichi 
süsteem. Saksa Liidu 
loomine. Juulimonarhia 
Prantsusmaal.  

Iseloomustab 
valitsemiskorralduse muutusi 
uusajal: seisuslik riik, 
absolutism.  
Teab, mis muutused toimusid 
Euroopa poliitilisel kaardil 
Viini kongressi tulemusena, 
ning näitab neid kaardil. 

Töö kaartidega: Euroopa ja 
Prantsusmaa enne Prantsuse 
revolutsioon ja pärast Viini 
kongressi.  
Õpilased kirjutavad paaristööna 
tõeseid väiteid nimetatud 
teemal.  
Töö allikaga: juulimonarhia 
Prantsusmaal.  
Paaristöö – kas Prantsuse 
revolutsioon tõi endaga kaasa 
rohkem positiivseid või 

Geograafia: Euroopa kaart. 
Eesti keel: õigekiri, väidete 
kirjutamine.  
Ühiskonnaõpetus: 
julgeolek, legitiimsus, 
dünastia, riigipiir, reform, 
tagurlus, rojalist, 
vabariiklane, monarhia.  

1. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
 

2003 I osa Ptk. 19. 
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negatiivseid tagajärgi? 
Argumente tuleb leida mõlema 
seisukoha tõestuseks ning 
seejärel sõnastada 
(põhjendatult) lõppseisukoht.  

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Napoleoni 
sõjad. 

32  Selgitab Napoleoni reformide 
põhjusi, tagajärgi ja mõju. 
Teab, kes oli Napoleon 
iseloomustab tema tegevust. 
Teab, mis muutused toimusid 
Euroopa poliitilisel kaardil 
Viini kongressi tulemusena, 
ning näitab neid kaardil. 

    

Kultuur 3      Internet, Miksike – baroki 
ja klassitsismi võrdlus 

Teadus ja kultuur: 
barokk ja rokokoo 

33 Uusaegne maailmapilt. 
Teadussaavutused: Galilei, 
Newton, von Linne. 
Barokk: kirjandus, 
arhitektuur, maalikunst, 
skulptuur, rõivamood, 
muusika. Rubens, 
Rembrandt. Rokokoo. 

Iseloomustab baroki põhijooni. Paaristöö: paaride ühendamine 
– teadlane või maalikunstnik – 
teos, või teaduslik saavutus. 
PowerPoint ettekanne: 
barokiajastu maal. Õpilane 
valib ühe kunstniku, kelle 
elukäigust kõneleb ning 
analüüsib üht tema teost.  
Venn diagramm Rubensi ja 
Rembrandti või baroki ja 
rokokoo kohta.  
Töö allikaga: barokiajastu 
maalid.  
Barokkmuusika: Bach ja 
Händel.  
Kadrioru lossi ja pargi 
külastamine õpilastega.  

Füüsika: helio- ja 
geotsentriline maailmapilt, 
teleskoop, lääts, Newtoni 
seadused, tõus ja mõõn. 
Bioloogia: seltsid, 
sugukonnad, liigid, 
ladinakeelsed nimetused 
taimedel ja loomadel. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanne.  
Eesti keel ja kirjandus: 
Molière, õigekiri, allikatele 
viitamine.  
Muusika:  barokkmuusika – 
Bach ja Händel. 
Kunstiõpetus: 
barokkarhitektuur ja 
maalikunst. Rokokoo.  

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile 
 

2003 I osa Ptk. 13. 
 

Teadus ja kultuur 1789–
1849.  
Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

34 Maailmapilt ja ajastu 
meeleolu. Teadus. 
Klassitsism: arhitektuuris, 
maalikunstis, muusikas. 
Romantism. Historitsism.  

Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi. 
Iseloomustab baroki ja 
klassitsismi põhijooni. 

Arutelu teemal: silmaring ja 
maailmapilt. Venn diagramm 
baroki ja klassitsismi kohta. 
PowerPoint ettekanne: 
klassitsism maalikunstis või 
arhitektuuris. Töö allikatega: 
baroki-, klassitsismi- ja 
romantismiajastu maalid.  
Klassitsismiajastu muusika: 
Mozart. 
Teemantluuletus – teemaks 
õpilase valikul klassitsism, 
romantism või historitsism.  

Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanne.  
Eesti keel ja kirjandus: 
romantismiajastu kirjandus, 
allikatele viitamine, õigekiri. 
Kunstiõpetus: klassitsismi-, 
baroki- ja romantismiajastu 
maal, barokne ja klassitsistlik 
arhitektuur, historitsism.  
Muusika:  Mozart.  

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
2. Väärtused ja kõlblus –  
iluideaali muutumine, 
esteetika 

2003 I osa Ptk. 25. 
 

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Kultuur 18-

35  Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 

    



19. sajandi I poolel. kultuurisaavutusi. 
Iseloomustab baroki ja 
klassitsismi põhijooni. 

Industriaal-ühiskonna 
kujunemine 

4     Pädevus 
1. Analüüsib põhjusi ja 
tagajärgi. 
2. Mõistab seoseid tänapäeva 
ja varem toimunu vahel. 

Kaart, temaatiline 
lisakirjandus, visuaalsed 
materjalid 

Tööstuslik pööre 
Euroopa 

36 Tööstuslik pööre. 
Tööstusliku pöörde algus 
Suurbritannias. Auruajastu. 
Tööstusliku pöörde 
tagajärjed. 

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid monopol, 
linnastumine. 

Mõistekaart – tööstuslik pööre. 
Tabeli koostamine: tööstusliku 
pöörde eeldused, tagajärjed.  
Leiutajate tabeli koostamine.  
Võrdlev tabel – linnastumise 
head ja halvad küljed.  

Füüsika: aurumasin 
tööpõhimõte. 
Geograafia: söe- ja 
tekstiilitööstus, 
põllumajandus.   
Tehnoloogiaõpetus: 
aurumasin, tööstuslik pööre, 
masin, vabrik. 
 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
3. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile, tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja 
negatiivsed mõjud. 
 

2003 II osa Ptk. 26. 

Industriaal-ühiskonna 
palgejooni. 

37 Industriaal-ühiskonna 
kujunemine. Transpordi 
areng, elektriajastu. 
Linnaühiskond. 
Proletariaat ja kodanlus. 
Imperialismi teke.  

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid monopol, 
linnastumine. 

Industriaalühiskonna kohta 
küsimuste koostamine. 
Mõistekaart. Eelmisel tunnil 
alustatud leiutajate tabeli 
jätkamine. Empaatiaülesanne: 
vabrikutöölise päevakirjeldus.  
Võimaluse korral mõne 
suurettevõtte külastus. 

Eesti keel ja kirjandus: 
realismiajastu kirjandus, 
õigekiri, küsimuste 
koostamine, vabrikutöölise 
päevakirjeldus.  
Geograafia: Euroopa kaart – 
industriaal-ühiskonna 
kujunemine Euroopas.  
Ühiskonnaõpetus: 
proletariaat, kodanlus, 
tööstusühiskond, 
infrastruktuuri areng. 
Füüsika: aurumasinad, 
elekter. 

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile, tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja 
negatiivsed mõjud. 

2003 II osa Ptk. 27. 
 

Poliitilised õpetused. 
Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

38 Poliitiline õpetus. 
Konservatism, liberalism, 
sotsialism. Utopistid. 
Marksism. Karl Marx ja 
Friedrich Engels.  

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid linnastumine, 
liberalism, konservatism, 
sotsialism. 

Vasakpoolsuse ja 
parempoolsuse märkimine 
teljele. Funktsionaalne 
lugemine ning seejärel 
poliitiliste õpetuste põhimõtete 
sõnastamine. Venn diagramm: 
konservatism, liberalism, 
sotsialism.  
Töö plakatiga: sotsialistide 
plakat kapitalismist.  

Ühiskonnaõpetus: 
poliitilised õpetused, vasak- 
ja parempoolsus.  
Geograafia: Euroopa kaart – 
poliitilised õpetused 
erinevates riikides.  
 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 

2003 II osa Ptk. 28. 
 



Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Tööstuslik 
pööre Euroopas ja 
poliitilised õpetused. 

39  Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid monopol, 
linnastumine, liberalism, 
konservatism, sotsialism. 

    

Rahvuslus ja 
rahvusriigid 

4     Pädevus 
1. Mõistab ühiskonnas 
kehtivaid norme ja väärtusi. 
2. Mõistab seoseid tänapäeva 
ja varem toimunu vahel. 

Ajalooatlas, pildid, 
lisakirjandus; 
ajalooatlas, videofilm 
Saksamaa ajaloost 
(ERR/ETV arhiiv); 
kontuurkaart, lisakirjandus. 

Liberaalne ja rahvuslik 
vabadus-liikumine 

40 Üliõpilas-liikumine 
Saksamaal. Liberaalne 
liikumine Saksamaal. 
Kreeka iseseisvumine, 
filhellenid. 1848.–1849. 
aasta revolutsioon 
Euroopas.  

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Euroopas. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvusriik, rahvuslik 
liikumine. 

Töö ajateljega: rahvusliku 
liikumise etapid Saksamaal. 
Töö allikaga: Kreeka 
iseseisvumine.  
Funktsionaalne lugemine. 
1848.–1849. aasta revolutsiooni 
põhjuste, revolutsiooni käigu ja 
tulemuste sõnastamine.  

Ühiskonnaõpetus: trikoloor, 
terrorism, kodusõda, 
president, vabariik, 
monarhia, revolutsioon, 
parlament, kodanikuõigused, 
demokraatia, liberalism.  
Saksa keel: August von 
Kotzebue, Goethe. 
Muusika:  „Saksamaa laul“, 
F. J. Hayden.  
Kunstiõpetus: Delacroix` 
maal „Chiose veresaun“. 
Vene keel: Puškin. 
Inglise keel: Byron.  
Eesti keel ja kirjandus: 
Kotzebue, Byron, Hugo, 
Puškin, Goethe, õigekiri. 
Geograafia: Euroopa kaart 
19. sajandi keskel. Euroopa 
riikide pealinnad.  

1. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine. 
 
 

2003 I osa Ptk. 20. Atlase 
kaart 74. 
 

Saksamaa ühendamine 41 Bismarcki „raua ja vere 
poliitika“. Wilhelm I. 
Saksamaa ühendamine.  

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Euroopas. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvusriik, rahvuslik 
liikumine. 

Paaristöö: küsimuste 
koostamine Saksamaa 
ühendamise kohta. Paarid 
vahetavad omavahel küsimused 
ning püüavad neile vastata. 
Vastamisel võib kasutada õpiku 
abi ning teha omapoolseid 
tähelepanekuid küsimuste 
koostamise kohta.  
Töö karikatuuriga: Saksa 
väikeriigid ühendatuna Preisi 
sõjakiivri alla.  
Tabeli koostamine: Preisi-
Prantsuse sõja põhjused, 
tulemused.  
Empaatiaülesanne: Bismarcki 
mõtted Saksamaa ühendamisel.  
Otto von Bismarcki CV 
koostamine – nimi; sünniaeg; 

Kunstiõpetus: töö 
karikatuuriga, Versailles loss. 
Eesti keel ja kirjandus: 
küsimuste koostamine ja 
vastamine, õigekiri. 
Geograafia: Preisimaa / 
Saksamaa naaberriigid.  
Ühiskonnaõpetus: 
rahvaesindus-organ, 
välispoliitika.  

1. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
 

2003 II osa Ptk. 29. 
Atlase kaart 75. 
 



päritolu; töökogemus; tähtsus 
ajaloos ning lisaks õpilase 
hinnag Bismarcki tegevusele. 

Saksa keisririik. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

42 Saksa keisririigi riigikord. 
Wilhelm II uus kurss.  

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Euroopas. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvusriik, rahvuslik 
liikumine. 

Venn diagramm: Wilhelm I/ 
Bismarck ja Wilhelm II. 
Töö kaardiga: Saksamaa 
ühendamine.  
Töö sektordiagrammiga: 
suurriikide tööstustoodang 
1900. aastal.  
Film Saksamaa ajaloost 
(ERR/ETV arhiiv). 

Ühiskonnaõpetus: dünastia, 
liitriik, välis-, tolli-, 
rahandus-, kaitse- ja 
seadusandlus-poliitika, 
kantsler, kolonialism. 
Geograafia: Saksamaa 
kolonialism.  
Matemaatika: töö 
diagrammiga. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
 

2003 II osa Ptk. 29. 
Atlase kaart 75. 
 

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Rahvuslik 
liikumine 19. Sajandil. 
Saksamaa ühendamine. 

43  Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Euroopas. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvusriik, rahvuslik 
liikumine. 

Kirjalik kontrolltöö, mille 
koostamisel tuleb arvestada 
õpitulemusi. 

   

Suurbritannia 19. 
sajandil 

44 1832. aasta parlamendi-
reform, liberaalid ja 
konservatiivid. Victoria I. 
Tšartistlik liikumine. 
Iirimaa küsimus. 
Leiboristliku partei teke. 
Briti koloniaal-impeerium. 

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid linnastumine, 
liberalism, konservatism, 
sotsialism. 
Oskab iseloomustada 
Suurbritannia arengut 19. 
sajandil.  

Ajatelg: Suurbritannia 19. 
sajandil. 
Töö allikaga: 1832. aasta 
parlamendireformi põhjuste ja 
tulemuste sõnastamine.  
Töö allikaga: Iirimaa 19. 
sajandil.  
 

Ühiskonnaõpetus: 
diplomaatia, parlament, 
reform, erakonnad, 
liberalism, konservatism, 
ühiskondlik massiliikumine, 
ametiühing. 
Geograafia: Briti koloniaal-
impeerium.  
Inglise keel: Victoria I. 
Eesti keel ja kirjandus: töö 
allikaga, õigekiri. 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
2. Kultuuriline identiteet  – 
mineviku ja tänapäeva 
ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine 
ja tunnustamine. 
 

2003 I osa Ptk. 21. 
2003 II osa Ptk. 31. 
 

USA 19. sajandil 45 Ameerika Ühendriigid. 
Põhja- ja lõunaosariigid. 
Orjuse küsimus. 
Abolitsionistlik liikumine. 
USA kodusõda. A. 
Lincoln. Monopolid.  

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet monopol, linnastumine, 
liberalism, konservatism. 
Oskab iseloomustada USA  
arengut 19. sajandil.  

Ajatelg: USA 19. sajandil. 
Rõhuasetus põhja- ja 
lõunaosariikide erinevustel 
ning eelkõige orjuse küsimusel. 
Venn diagramm: põhja- ja 
lõunaosariigid enne kodusõda. 
Tabeli koostamine USA 
kodusõja kohta: põhjused, 
olulisemad lahingud, 
tulemused.  
PowerPoint ettekanne: orjuse 
küsimus 19. sajandi USA-s.  
Katkendite vaatamine filmist 
„Lincoln“.  

Geograafia: USA kaardil. 
Eesti keel ja kirjandus: 
abolitsionistlik kirjandus, 
õigekiri. 
Ühiskonnaõpetus: 
föderatsioon ja 
konföderatsioon, osariik, 
president, abolitsionism, 
põhiseadus. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanne.  
 

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 

2003 I osa Ptk. 22. 
2003 II osa Ptk. 32. 
Atlase kaardid 79. 81. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
Film „Lincoln“. 

Prantsusmaa 19. 
sajanadil 

46 Kordavalt Viini kongress 
ja juulimonarhia. Napoleon 
III. Prantsuse-Preisi sõda. 
III vabariik.  

Teab, mis muutused toimusid 
Euroopa poliitilisel kaardil 
Viini kongressi tulemusena, 
ning näitab neid kaardil. Oskab 
iseloomustada Prantsusmaa 
arengut 19. sajandil. 

Ajatelg: 19. sajandi 
Prantsusmaa. Kordavalt 
Prantsuse-Preisi sõda.  
Töö kaardiga: Euroopa kaart 
pärast Viini kongressi, 19. 
sajandi Prantsusmaa.  

Ühiskonnaõpetus: vabariik, 
monarhia, keisririik, 
erakonnad, president. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, töö pildiga.   
Geograafia: Euroopa kaart 

1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
 

2003 II osa Ptk. 30. 
 



Venn diagramm: kolonialismi 
erinevused – Saksamaa, 
Suurbritannia, Prantsusmaa.  
Töö pildiga: Prantsusmaa 
kolooniad.  
Imperialismi selgitava tabli 
koostamine võttes aluseks 
Prantsusmaa, Suurbritannia ja 
Saksamaa – näidete toomine ja 
tunnuste sõnastamine.  

pärast Viini kongressi.  

Eesti 19. sajandil ja 20. 
sajandi algul  

10     Pädevus 
Mõistab seoseid tänapäeva ja 
varem toimunu vahel. 

Seinakaart, õppetekstid, 
allikmaterjal; 
temaatiline lisakirjandus; 
temaatiline lisakirjandus, 
(ajakirjandus), heliteosed, 
visuaalsed materjalid; 
temaatiline lisakirjandus, 
visuaalsed materjalid, 
võimaluse korral katkendid 
filmist „Jõulud Vigalas”. 

Venemaa 19. sajandi I 
poolel 

47 Aleksander I reformid. 
Tagurluse pealetung. 
Dekabristide ülestõus. 
Nikolai I. Läänlased ja 
slavofiilid. 
Talurahvaküsimus. 
Impeerium äärealad. 

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvuslik liikumine, 
autonoomia.  
Oskab iseloomustada Venemaa 
arengut 19. sajandi I poolel.  

Õpetaja jutustus: Aleksander I.  
Töö allikaga: dekabristide 
ülestõus 1825.  
Ajatelg: Venemaa 19. sajandi I 
poolel (kordavalt Vene-
Prantsuse suhted 19. sajandi 
alguses).  

Vene keel: A. Puškin ja tema 
looming. 
Ühiskonnaõpetus: 
absolutism, reform, 
autonoomia, venestamine.  
Eesti keel ja kirjandus: 
ülikooliharidus, talurahva 
olukord 19. sajandi 
Venemaal. 

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 
 

2003 I osa Ptk. 23. 
Atlase kaart 76.  
 

Venemaa 19. sajandi II 
poolel ja 20. sajandi 
alguses. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

48 Pärisorjuse kaotamine. 
Aleksander II reformid. 
Aleksander III 
venestuspoliitika. Nikolai 
II. 1905. aasta 
revolutsioon.  

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvuslik liikumine, 
autonoomia, venestamine.  
Oskab iseloomustada Venemaa 
arengut 19. sajandi I poolel ja 
20. sajandi alguses.  

Ajatelg: Venemaa 19. sajandi II 
poolel.  
Venn diagramm:  Nikolai I, 
Aleksander II ja Aleksander III.  
Aleksander II suured reformid: 
õpilased sõnastavad teksti 
baasil paaristööna reformi ning 
põhjendavad selle tähtsust.  
Mõistekaart: venestamine.  
Tabeli täitmine: 1905. aasta 
revolutsiooni põhjuste ja 
tulemuste sõnastamine. (jätkub 
– 1905. aasta revolutsioon 
Eestis) 
Ajalooliste isikute tundmine 
(kordamine) – isik, sündmus, 
daatum. Paaristöö - õpetaja 
jagab õpilastele paari peale ühe 
ümbriku, kus sees on 15 
erinevat lipikut, õpilaste 

Kunstiõpetus: fotokunsti 
areng 19. sajandil. 
Ühiskonnaõpetus:  tsensuur, 
mitmeastmeline 
kohtusüsteem, 
sõjaväekohutus, revolutsioon.  
Eesti keel ja kirjandus: 19. 
sajandi vene kultuur, 
õigekiri.  
Vene keel: näited vene 
kultuurielust 19. sajandil.  
Geograafia: Sankt Peterburg 
ja Moskva kaardil.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 

2003 II osa Ptk. 33. 
Atlase kaart 76.  
 
 



ülesandeks on need lipikud 
kolmestesse veergudesse 
jagada, nii et rea moodustab 
järjestus: isik, sündmus ja 
daatum, mis on omavahel 
seotud (isikud on nt Aleksander 
I, Nikolai II, Bismarck, Lincoln 
jt).  

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Eesti ja 
Venemaa 19. sajandi II 
poolele ja 20. sajandi 
alguses. 

49  Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid rahvuslik liikumine, 
autonoomia, venestamine.  
Oskab iseloomustada Venemaa 
arengut 19. sajandi I poolel ja 
20. sajandi alguses. 

    

Eesti 19. sajandi I poolel 50 Balti erikorra püsimine. 
Talurahvareformid. 
Talurahva omavalitsus – 
1866. aasta vallareform. 
Vaimuelu.  

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 

Töö kaardiga: Balti 
kubermangud 19. sajandil. 
Tabeli täitmine 
talurahvareformide kohta Balti 
kubermangudes – reformide 
sisu sõnastamine.  
Töö allikaga: väljarändamis-
liikumine ja keisri usku minek.  
Muuseumikülastus (ERM, 
Vabaõhumuuseum, kohalik 
talumuuseum).  

Geograafia: Balti 
kubermangud kaardil.  
Eesti keel ja kirjandus: 1802. 
aastal taasavatud Tartu 
ülikool, talupojakultuur, 
„Tarto maa rahwa Näddali-
Leht“.  

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
3. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 

2003 I osa ptk. 24. 
Atlase kaart 16. 
 

Rahvuslik ärkamine 
Eestis 

51 Rahvusliku liikumise 
eeldused. 1866. aasta 
vallareform. 
Rahvahariduse edenemine. 
J. V. Jannsen, J. Hurt, C. 
R. Jakobson.   

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet rahvuslik liikumine. 

Rahvusliku liikumise eelduste 
sõnastamine. Ajatelg: rahvuslik 
liikumine.  
PowerPoint ettekanded: J. V. 
Jannsen, J. Hurt ja C. R. 
Jakobson.  

Muusika:  „Vanemuine“, 
laulupidude traditsioon, 
Jannsen, Pacius.  
Eesti keel ja kirjandus: 
rahvuslik liikumine, õigekiri, 
viitamine allikatele.  
Arvutiõpetus: PowerPoint 
ettekanded.  

1. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 

2003 II osa Ptk. 34. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
 

Rahvuslik ärkamine 
Eestis 

52 Rahvusliku liikumise 
eeldused. 1866. aasta 
vallareform. 
Rahvahariduse edenemine. 
J. V. Jannsen, J. Hurt, C. 
R. Jakobson.   

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet rahvuslik liikumine. 

Muuseumitund: 
muuseumitöötaja jutustus. 
Õpetaja koostatud tööleht. 
Oluline on rõhutada 
kodukandis toimunut 
rahvusliku ärkamisaja 
perioodil.  

Eesti keel ja kirjandus: 
rahvuslik ärkamine. 
Kunstiõpetus: muuseum. 

1. Väärtused ja kõlblus – 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon. 

2003 II osa Ptk. 34. 
 

Eesti sajandivahetusel 53 Venestamine. Raudtee 
ehitamine. Erakondade 
kujunemine. Jaan 
Tõnisson, Konstantin Päts. 
1905. aasta revolutsioon. 

Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid linnastumine,  
rahvuslik liikumine, 
venestamine. 
Iseloomustab rahvuslikku 

Töö allikaga: raudteevõrgu 
areng Eesti 19. sajandil.  
Rahvusliku liikumise ajatelje 
jätkamine.  
Venn diagramm: Jaan Tõnisson 

Kunstiõpetus: Aleksander 
Nevski peakirik Tallinnas, 
Eesti Rahva Muuseum. 
Eesti keel ja kirjandus: Hurt, 
Eesti Rahva Muuseum, 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Kodanikualgatus ja 

2003 II osa Ptk. 35. 
 
 



Revolutsioonist 
maailmasõjani.  

liikumist Eestis. 
 

ja Konstantin Päts. 1905. aasta 
revolutsiooni kohta käiva tabeli 
täiendamine: revolutsioon 
Eestis.  
Kordamine: lipikute 
süstematiseerimine – isik, 
sündmus, daatum. Paaristöö - 
õpetaja jagab õpilastele paari 
peale ühe ümbriku, kus sees on 
15 erinevat lipikut, õpilaste 
ülesandeks on need lipikud 
kolmestesse veergudesse 
jagada, nii et rea moodustab 
järjestus: isik, sündmus ja 
daatum, mis on omavahel 
seotud.  
 

Noor-Eesti – Suits, Tuglas, 
Aavik.  
Tehnoloogiaõpetus: 
infrastruktuuri areng – 
raudteevõrgu areng Eestis 19. 
sajandil. 

ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
3. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 
4. Väärtused ja kõlblus – 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon. 

Eesti 19. sajandil ja 20. 
sajandi alguses 

54 Talurahva-seadused. 
Rahvuslik ärkamisaeg. 
Venestamine. 1905. aasta 
revolutsioon Eestis. 

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid, rahvuslik liikumine, 
venestamine. 

Paaris- või rühmatööna 
PowerPoint ettekanded, mis 
peaksid katma järgnevad 
teemad:  
1) talurahvareformid; 
2) raudteevõrgu areng ja 
tööstuslik pööre Eestis; 
3) rahvuslik ärkamine; 
4) venestamine; 
5) 1905. aasta revolutsioon; 
6) Jaan Tõnisson ja Konstantin 
Päts.  
ERR arhiiv – saade Ajavaod 
Jaan Tõnissonist.  

Eesti keel ja kirjandus: 
rahvuslik ärkamine, 
viitamine.  
Muusika:  Jannsen, 
laulupidu,F. Pacius. 
Ühiskonnaõpetus: erakond, 
reform, revolutsioon, 
volikogu, linnapea, vald kui 
omavalitsusüksus. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanded. 
Kunstiõpetus: J. Köleri 
looming .  
Tehnoloogiaõpetus: 
tööstuslik pööre, aurumasin, 
raudteevõrk. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
3. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
4. Väärtused ja kõlblus – 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon 

2003 II osa Ptk. 34. 35. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
Saade ETV arhiivist: 
http://etv.err.ee/arhiiv.php?
id=135424  

Eesti 19. sajandil ja 20. 
sajandi alguses. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

55 Talurahva-seadused. 
Rahvuslik ärkamisaeg. 
Venestamine. 1905. aasta 
revolutsioon Eestis. 

Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid, rahvuslik liikumine, 
venestamine. 

Paaris- või rühmatööna 
PowerPoint ettekanded, mis 
peaksid katma järgnevad 
teemad:  
1) talurahvareformid; 
2) raudteevõrgu areng ja 
tööstuslik pööre Eestis; 
3) rahvuslik ärkamine; 
4) venestamine; 
5) 1905. aasta revolutsioon; 
6) Jaan Tõnisson ja Konstantin 
Päts. 
Õpitu kinistamine – õpetaja 
jagab klassis laiali paberid, 
mille peale on kirjutatud üks 
tsitaat. Tsitaate on kokku kolm 

Eesti keel ja kirjandus: 
rahvuslik ärkamine, 
viitamine.  
Muusika:  Jannsen, 
laulupidu, Pacius. 
Ühiskonnaõpetus: erakond, 
reform, revolutsioon, 
volikogu, linnapea, vald kui 
omavalitsusüksus. 
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanded. 
Kunstiõpetus: J. Köleri 
looming.  
Tehnoloogiaõpetus: 
tööstuslik pööre, aurumasin, 
raudteevõrk.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
3. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
 
 

2003 II osa Ptk. 34. 35. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 



(enamvähem sama arv õpilasi 
saab endale sama tsitaadi). 
Õpilaste ülesanne on pakkuda 
välja, kes võiks olla selle 
tsitaadi autor ning veelgi 
olulisem – püüda lahti 
mõtestada, mida on tahetud 
konkreetse tsitaadiga öelda 
ning kujundada ka oma 
arvamus öeldu kohta.  

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Rahvuslik 
ärkamisaeg. 
Venestamine Eestis. 
Eesti sajandivahetusel. 

56  Iseloomustab rahvuslikku 
liikumist Eestis. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid, rahvuslik liikumine, 
venestamine. 

    

Esimene maailmasõda  10     Pädevused 
1. Mõistab ühiskonnas 
kehtivaid norme ja väärtusi. 
2. Mõistab seoseid tänapäeva 
ja varem toimunu vahel. 
3. Teeb koostööd ning 
arvestab erinevaid seisukohti. 
 

Visuaalsed materjalid, 
tekstid, seinakaart, 
ajalooatlas; 
videofilm 
Ajalooatlas, lisakirjandus, 
DVD-film „Maapäev”, 
„Nimed marmortahvlil“; 
õppetekstid, temaatiline 
lisakirjandus; 
IKT-põhine õppematerjal; 
filmid ja filmikatkendid 

Rahvusvahelised suhted 
maailmasõja eel 

57 Suurbritannia ja 
Prantsusmaa lähenemine. 
Maroko kriisid. Antant ja 
Kolmikliit. Balkani 
„püssirohukelder“ 

Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 
 

Töö allikaga: ajakirja kaas – 
Prantsusmaa toob Marokosse 
tsivilisatsiooni, rikkuse ja rahu. 
Tabeli koostamine: Maroko 
kriisid: osapooled, daatum, 
põhjus, tulemus.  
Töö kaardiga: Euroopa 
jagunemine kahte leeri.  
Faktide püramiid – õpilaste 
ülesandeks on koostada oma 
vihikusse faktide püramiid 
teemal: „Esimese maailmasõja 
põhjused“ Faktid on õpetaja 
poolt ette antud. Püramiid 
analüüsitakse üheskoos läbi.  

Matemaatika: Antanti 
kolmnurk (võrdkülgne, 
võrdhaarne, täisnurkne).  
Geograafia: Euroopa 
Esimese maailmasõja eel, 
Balkani ps.  
Ühiskonnaõpetus: 
rahvusvaheline konverentsi, 
sõjalised liidud, 
välispoliitika. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
 

2003 II osa Ptk. 40.  
Atlase kaardid 83. 84. 
 

Sõja käik ja algus 58 Sarajevo atentaat ja sõja 
algus. Sõjaplaanid. 
Positsioonisõda 
läänerindel, idarinne, 
teised sõjatandrid. 

Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 

Õpetaja jutustus: Sarajevo 
atentaat või töö allikatega: tekst 
ja fotod Sarajevo atentaadist.  
Mõistekaart: Esimese 
maailmasõja põhjused.  
Töö kaardiga: Esimese 
maailmasõja osapooled ja 

Kunstiõpetus: fotokunst, 
plakat. 
Geograafia: Euroopa kaart I 
maailmasõja ajal. 
Eesti keel ja kirjandus: töö 
tekstiga, õigekiri.  
Ühiskonnaõpetus: 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 

2003 II osa Ptk. 41.  
Atlase kaardid 84. 86. 
 



tuntumad lahingud kaardil.  
Töö allikaga: plakat – „Jumal 
karista Inglismaad“.  

sõjaplaan, rahvusvahelised 
kokkulepped.  
Keemia: mürkgaasi 
kasutamine.  

tekstist ja kaardilt. 
3. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile. 

Sõja lõpp ja tagajärjed 59 Saksamaa 
kokkuvarisemine. 
Compiegne`i vaherahu. 
Sõja mastaapsus ja 
sotsiaalne pale. Sõda ja 
majandus. Sõjavastane 
liikumine, uuendused 
sõjapidamises. 
Impeeriumide lagunemine, 
uute riikide teke.  

Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 

Mõistekaart: Esimene 
maailmasõda. 
Töö allikatega: Esimese 
maailmasõja tulemused.  
Töö kaardiga: impeeriumid, 
mis lagunesid, uued riigi, mis 
tekkisid.  
Ajatelg: Esimene maailmasõda.  

Matemaatika: töö ajateljega. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, töö tekstiga.  
Geograafia: Euroopa kaart I 
maailmasõja eel ja pärast 
sõda, majandus-geograafia. 
Keemia: tsepeliin, mürkgaas.  
Tehnoloogiaõpetus: tsepeliin, 
lennukitööstus.  
Ühiskonnaõpetus: 
rahvusvaheline koostöö – 
Rahvaste Liit, rahuleping, 
demokraatia. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse 
väärtustamine. 
3. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
4. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile. 

2003 II osa Ptk. 42.  
Atlase kaardid 84. 86. 87. 
 

Esimene maailmasõda 60 Sõja põhjused, osapooled, 
käik ja tulemus.  

Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 

Filmi vaatamine. Õpetaja 
lähtub filmi valikul 
õpitulemustest ning kooli 
võimalustest. (nt lõigud filmist 
„Sügislegendid“; „Sõjaratsu“; 
„Kõik kuninga mehed“) 
Empaatiaülesanne – lõigu 
lugemine raamatust 
„Läänerindel muutusteta“. 
Kuidas mõista väljendit 
„kadunud põlvkond“? 
Empaatiaülesanne – töö 
fotodega – krijuta fotodel 
olevate inimeste lood (fotod 
kaevikutest, vägede 
taganemisest, võõrvägedest ühe 
või teise riigi pinnal jms) 

Kunstiõpetus: filmikunst.  1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile, tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja 
negatiivsed mõjud. 
 

Erinevad filmid. 
 

Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

61 Sõja põhjused, osapooled, 
käik ja tulemus. 

Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 

PowerPoint ettekanded 
(rühmatööd): 
1) maailmasõja põhjused ja 
käik; 
2) maailmasõja tulemused; 
3) Sõja mastaapsus, sotsiaalne 
pale, sõda ja majandus.  

Geograafia: Euroopa kaart. 
Eesti keel ja kirjandus: 
allikate kasutamine, 
viitamine, õigekiri. 
Keemia: vesinik, heelium, 
mürkgaasid.  
Tehnoloogiaõpetus: 
tsepeliin, lennukitööstus. 
Ühiskonnaõpetus: 
rahvusvahelised liidud, 

1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile. 

2003 II osa Ptk. 40.–42.   
Atlase kaardid 84. 86. 87. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 



Rahvaste Liit, sõjaplaanide 
koostamine.  
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanded.  

Kokkuvõttev hindamine. 
Kontrolltöö: Esimene 
maailmasõda. 

62  Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõisteid Antant, Kolmikliit. 

    

Esimese maailmasõja 
mõju Venemaal. 
Veebruari-revolutsioon 

63 Venemaa Esimeses 
maailmasõjas. 
Sisepoliitilise kriisi 
kujunemine. Veebruari-
revolutsioon: Romanovite 
kukutamine, Ajutine 
Valitsus.  

Näitab kaardil Esimeses 
maailmasõjas osalenud riikide 
liite. 
Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet Antant. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet autonoomia. 

1905. aasta revolutsiooni 
kordamine. Õpetaja jutustus 
Rasputinist. Ajatelg: 1905. 
aasta revolutsioonist 
Veebruarirevolutsioonini. 
Ajutise Valitsuse reformid.  
Järelduste tegemine – ühenda 
probleemipaarid ja kirjuta välja 
nende omavaheline seos 
(sõjaline ebaedu; rahutused 
armees; toiduainete 
esmatarbekaupade puudus; 
tsaarivõimu autoriteedi langus 
ja streigid; rahulolematus 
valitsemisega; suured 
süjakulutused; töökäte puudus). 

Geograafia: Venemaa kaart 
aastal 1917.  
Eesti keel ja kirjandus: 
jutustus G. Rasputinist, 
kirjanduse populariseerimine.  
Matemaatika: töö ajateljega.  
 

1. Teabekeskkond – oma 
teabevajaduste määratlemine 
ja sobiva teabe leidmine 
tekstist ja kaardilt. 
2. Väärtused ja kõlblus – 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon. 

2003 II osa Ptk. 43. 
 

Oktoobripööre 
Venemaal 

64 Oktoobripööre: Ajutise 
Valitsuse kukutamine, 
bolševike võimuletulek. 
Oktoobripöörde tagajärjed.  

Teab Esimese maailmasõja 
põhjusi ja tagajärgi. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet Antant. 

Venn diagramm: 
Veebruarirevolutsioon, 
Oktoobripööre. Õpetaja 
jutustus Nikolai II perekonnast.  
Töö ajateljega jätkub. 
Veebruarirevolutsioonist 
Esimese maailmasõja lõpuni.  

Eesti keel ja kirjandus: 
õpetaja jutustus, kirjanduse 
populariseerimine 
Matemaatika: töö ajateljega.  
Ühiskonnaõpetus: 
revolutsioon,  riigipööre, 
reform.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 

2003 II osa Ptk. 43. 
 

Esimese maailmasõja 
mõju Eestile: 
autonoomiast 
Vabadussõjani. Õpitu 
kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

65 Eesti Esimese maailmasõja 
aastatel. Veebruari-
revolutsioon, autonoomia, 
Oktoobripööre. Iseseisvuse 
väljakuulutamine. Saksa 
okupatsioon.  

Selgitab Eesti iseseisvumist. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet autonoomia. 
 

Väidete koostamine õpikuteksti 
baasil. Töö allikatega: 
autonoomia saamine Venemaa 
Ajutiselt Valitsuselt, fotoks 
Eesti sõjaväelaste 
demonstratsioon Petrogradis 
aprilli alguses 1917.  
Filmid „Maapäev” ja/või 
„Nimed marmortahvlil“. 

Ühiskonnaõpetus: reform, 
revolutsioon, autonoomia, 
riigi tunnused, manifest. 
Kunstiõpetus: töö fotoga. 
Eesti keel ja kirjandus: 
õigekiri, töö tekstiga.  

1. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana. 
2. Väärtused ja kõlblus – 
inimeseks olemise vastutus, 
reflektsioon. 

2003 II osa Ptk. 44. 
Film „ Nimed 
marmortahvlil“. 

 Kokkuvõttev 
hindamine. Kontrolltöö: 
Oktoobrirevolutsioon 

66  Selgitab Eesti iseseisvumist. 
Seletab ja kasutab kontekstis 
mõistet autonoomia. 

    



Venemaal. Vabadussõda.  
Kultuur 19. sajandil ja 
20. sajandi algul 

4       

Teadus areng ja 
muutused olmes. 

67 Aurumasin, auruajastu. 
Elektriajastu. Ajastu 
meeleolud. Teaduse areng. 
Tähtsamad leiutised, 
muutused olmes.  

Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi. 

PowerPoint ettekanded, mis 
valmivad paaris- või 
rühmatööna.  
 
 

Eesti keel ja kirjandus: töö 
tekstiga, õigekiri, viitamine 
allikatele, 19. sajandi 
mõttelaad.  
Arvutiõpetus:  PowerPoint 
ettekanded.  
Tehnoloogiaõpetus: 
aurumasina tööpõhimõte. 
Füüsika: elektri kasutamine, 
aurumasina tööpõhimõte.  

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevusega 
kaasnevad riskid, 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Tehnoloogia ja 
innovatsioon  – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile, tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja 
negatiivsed mõjud. 

2003 II osa Ptk. 26. 27. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 
 

Kunst 68 Kordavalt klassitsism ja 
romantism. Realism, 
impressionism ja post-
impressionism 

Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi. 

PowerPoint ettekanded, mis 
valmivad paaris- või 
rühmatööna. 
Kunstinäituse külastamine 
(KUMU, Tallinna või Tartu 
Kunstihoone, Kadrioru 
Kunstimuuseum vm temaatilise 
näituse külastamine) 

Arvutiõpetus:  PowerPointi 
kasutamine. 
Kunstiõpetus: erinevad 
kunstistiilid klassitsismist 
postimpressionismini.  
Eesti keel ja kirjandus: töö 
allikatega, viitamine 
allikatele.  

1. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine. 
 

2003 I osa Ptk. 25. 
2003 II osa Ptk. 37. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 

Teadus areng ja 
muutused olmes, kunst. 
Õpitu kordamine: õpilase 
eneseanalüüs saavutatu 
õpitulemuste kohta 
eelnevalt. 

69 19. sajandi ja 20. sajand 
alguse peamised kultuuri-
saavutused, kunst. 

Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi. 

PowerPoint ettekanded, mis 
valmivad paaris- või 
rühmatööna.  
Viktoriin „Millisest kümnendist 
on pärit?“. Õpetaja koostab 
PowerPoint esitlusena 
viktoriini 19. ja 20. sajandi 
kultuuri ja kunsti saabutuste 
kohta (kirjandus, arhitektuur, 
muusika, mood, teadus, kujutav 
kunst jms).  

Eesti keel ja kirjandus:  töö 
tekstiga, õigekiri, viitamine 
allikatele, 19. sajandi 
mõttelaad.  
Arvutiõpetus:  PowerPointi 
kasutamine.  
Tehnoloogiaõpetus: 
aurumasina tööpõhimõte. 
Füüsika: elektri kasutamine, 
aurumasina tööpõhimõte. 

1. Keskkond ja jätkusuutlik 
areng – inimtegevuse 
vastastikuse seotuse 
mõistmine. 
2. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus – sotsiaalse 
aktiivsuse olulisus ja 
koostööoskuse väärtustamine 
3. Kultuuriline identiteet  – 
inimeste rolli mõistmine 
kultuuri kandjana, 
edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana 
4. Teabekeskkond – info 
iseseisev otsing ja analüüs ja 
vormistamine 
5. Tehnoloogia ja 
innovatsioon  – teaduse 
arengu mõju inimeste 
elusviisile, tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja 
negatiivsed mõjud 
 

2003 II osa Ptk. 38. 
PowerPoint esitamiseks 
vajaminev tehnika. 

Kokkuvõttev hinne. 
Kontrolltöö: Kultuur ja 
eluolu 19-20. sajandi 

70  Iseloomustab 19. sajandi ja 20. 
sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi. 

Kontrolltöö asemel võib aasta 
viimase tunnina klassis 
rühmadena läbi viia ka 

   



algul. temaatilise kuldvillaku (mis 
koondab endas lisaks viimasele 
teemale ka aasta jooksul 
õpitut).  

 


