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MATEMAATIKA 
7. klass 

 

Õppenädalas 5 tundi, õppeaastas 175 tundi 

 

1. Ratsionaalarvud. Protsentarvutus. Statistika algmõisted. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

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

2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul; 

3) ümardab arve etteantud täpsuseni; 

4) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust ning kasutab astendamise         
reegleid; 

5) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi; 

6) väljendab kahe arvu jagatist protsentides; 

7) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest; 

8) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides; 

9) eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides; 

10) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi,          
sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte; 

11) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

12) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab          
sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise          
keskmise järgi; 

13) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse klassikalise          
tõenäosuse. 
 

Pädevused. 

1) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning          
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 

2) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat          
teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja            
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-strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja          
oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi           
ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja            
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja           
sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

4) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid            
külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega           
seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

 

Teemad Taotletavad õpitulemused Tundide 
arv 

Lõ

Tehted ratsionaalarvudega. ● kasutab õigesti märgireegleid ratsionaalarvudega    
arvutamisel; 

● eri liiki murdude korral hindab, mil viisil       
arvutades saab täpse vastuse ja kuidas on       
otstarbekas arvutada; 

● mitme tehtega ülesandes kasutab vastandarvude     
summa omadust ja liitmise seadusi; 

● korrutab ja jagab positiivseid ja negatiivseid      
harilikke murde (ka segaarve); 

10 M

Kahe punkti vaheline kaugus    
arvteljel. 

 2 m

Tehete järjekord. ● arvutab mitme tehtega ülesannetes, milles on      
kuni neli tehtet ja ühed sulud; 

● tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on      
astendamistehteid; 

3  

Täpsed ja ligikaudsed arvud. ● toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus     
kasutatakse täpseid, kus ligikaudseid arve; 

1 Fü
ar

Arvutustulemuste otstarbekohane  
ümardamine. 

● ümardab arve etteantud täpsuseni; 
● ümardab arvutuste (ligikaudseid) tulemusi    

mõistlikult; 

2 Fü
ar

Promilli mõiste ● selgitab promilli tähendust 2 Ke
elu

Arvu leidmine tema osamäära ja     
protsendimäära järgi. 

● leiab terviku protsentides antud osamäära järgi; 3 Ke
ar

Jagatise väljendamine protsentides. ● väljendab kahe arvu jagatist ehk suhet      
protsentides; 

● leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest ja        
selgitab, mida tulemus näitab; 

3 Ke
ar

Protsendipunkt ● eristab muutust protsentides muutusest    
protsendipunktides; 

1 Ig
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Suuruse muutumise väljendamine   
protsentides. 

● määratleb suuruse kasvamist ja kahanemist     
protsentides kui kahe arvu muudu ja algväärtuse       
suhet; 

3 Ig

Protsentülesanded ● tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides    
väljendatavaid suurusi, lahendab kuni    
kahesammulisi protsentülesandeid. 

● rakendab protsentarvutust reaalse sisuga    
ülesannete lahendamisel; 

● arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle      
ühiskonnas; 

● selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi ning       
oskab etteantud lihtsa juhtumi varal hinnata      
laenamise eeldatavat otstarbekust; 

● koostab isikliku eelarve; 
● hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (näiteks    

laenamisel); 

8 Ig

Andmete kogumine ja   
korrastamine. Statistilise kogumi   
karakteristikud (aritmeetiline  
keskmine). 

Sektordiagramm 

● moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise     
kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste ja      
suhteliste sageduste tabeli ja iseloomustab seda      
aritmeetilise keskmise ja diagrammide abil; 

● joonestab sektordiagrammi (nii arvutil kui ka      
käsitsi); 

5 Ig

Tõenäosuse mõiste. ● selgitab tõenäosuse tähendust; 
● katsetulemuste vahetu loendamise kaudu arvutab     

lihtsamatel juhtudel sündmuse klassikalise    
tõenäosuse. 

3 Ig

 

 

2. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Lineaarfunktsioon. Võrrand. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust; 

2) selgitab võrdelise ja pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal; 

3) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning            
loeb graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi; 

5) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja võrdekujulisi võrrandeid; 

6) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil. 

 

Pädevused. 
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1) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning          
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 

2) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat          
teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja            
-strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja          
oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi           
ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja            
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja           
sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

4) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid            
külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega           
seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

 

Teemad Taotletavad õpitulemused Tundi
de arv 

Lõimingud 

Tähtavaldise väärtuse arvutamine.   
Lihtsate tähtavaldiste koostamine. 

● arvutab ühetähelise  
tähtavaldise väärtuse; 

● koostab lihtsamaid avaldisi   
(näiteks pindala ja ruumala); 

5 Füüsika 

Võrdeline sõltuvus, võrdelise   
sõltuvuse graafik, võrdeline   
jaotamine. 

● selgitab näidete põhjal   
muutuva suuruse ja   
funktsiooni olemust; 

● selgitab võrdelise sõltuvuse   
tähendust eluliste näidete   
põhjal (nt teepikkus ja aeg;     
rahasumma ja kauba kogus); 

● kontrollib tabelina antud   
suuruste abil, kas on tegemist     
võrdelise sõltuvusega; 

● otsustab graafiku põhjal, kas    
on tegemist võrdelise   
seosega; 

● toob näiteid võrdelise   
sõltuvuse kohta ; 

● leiab võrdeteguri;  
● joonestab võrdelise sõltuvuse   

graafiku; 

10 Füüsika, 
keemia, 
igapäevases elus  
arvutamine 

Pöördvõrdeline sõltuvus,  
pöördvõrdelise sõltuvuse graafik. 

● selgitab pöördvõrdelise  
sõltuvuse tähendust eluliste   
näidete põhjal (nt ühe    
kilogrammi kauba hind ja    
teatud rahasumma eest   
saadava kauba kogus; kiirus    

5 Füüsika, 
igapäevases elus  
arvutamine 
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ja aeg ); 
● kontrollib tabelina antud   

suuruste abil, kas on tegemist     
pöördvõrdelise sõltuvusega; 

● saab graafiku põhjal aru, kas     
on tegemist pöördvõrdelise   
sõltuvusega; 

● joonestab pöördvõrdelise  
sõltuvuse graafiku; 

Lineaarfunktsioon, selle graafik.  

Lineaarfunktsiooni rakendamise  
näiteid. 

● teab, mis on lineaarne    
sõltuvus; eristab lineaarliiget   
ja vabaliiget; 

● joonestab lineaarfunktsiooni  
avaldise põhjal graafiku;  

● otsustab graafiku põhjal, kas    
funktsioon on lineaarne või    
ei ole. 

10 Igapäevases 
elus arvutamine 

Võrrandi mõiste. Võrrandite   

samaväärsus. Võrrandi  

põhiomadused. 

 2 Füüsika, keemia 

Ühe tundmatuga lineaarvõrrand,   

selle lahendamine. 

● lahendab murdarvuliste  
kordajatega 
lineaarvõrrandeid; 

10 Füüsika, keemia 

Võrre. Võrde põhiomadus. 

Võrdekujulise võrrandi  

lahendamine. 

● lahendab võrdekujulise  
võrrandi; 

3 keemia 

Lihtsamate, sh igapäevaeluga   
seonduvate tekstülesannete  
lahendamine võrrandi abil. 

● koostab lihtsamate  
tekstülesannete 
lahendamiseks võrrandi,  
lahendab selle; 

● kontrollib tekstülesande  
lahendit; 

● lahendab kuni  
kahesammulisi 
(tekst)ülesandeid 
protsentarvutuse kohta; 

● koostab lineaarvõrrandi  
etteantud teksti järgi,   
lahendadab tekstülesandeid  
lineaarvõrrandi abil; 

● modelleerib õpetaja  

10 Igapäevases 
elus arvutamine 
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juhendamisel lihtsamas  
reaalses kontekstis esineva   
probleemi ja tõlgendab   
saadud tulemusi õpetaja   
juhendamisel. 

 

 

 

 

3. Geomeetrilised kujundid 
Õpitulemused 

Õpilane: 

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

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

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

4) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid. 

 

Pädevused. 

1) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning          
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 

2) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat          
teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja            
-strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja          
oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi           
ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja            
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja           
sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

4) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid            
külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega           
seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

 

Teemad Taotletavad õpitulemused Tundide 
arv 

Lõ
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Hulknurk, selle ümbermõõt.   
Hulknurga sisenurkade summa. 

● teab, mis on hulknurk, näitab hulknurga tippe,       
külgi ja nurki, lähiskülgi ja lähisnurki; 

● saab aru mõistest korrapärane hulknurk; 
● arvutab hulknurga ümbermõõtu, sisenurkade    

summa ja korrapärase hulknurga ühte nurka; 

5 Ig

Rööpkülik, selle omadused. ● joonestab etteantud külgede ja nurgaga rööpküliku,      
tema diagonaalid ja kõrguse; 

● teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide      
omadusi, kasutab neid ülesannete lahendamisel; 

3 Ig

Rööpküliku pindala. ● mõõdab rööpküliku küljed ja kõrguse, arvutab      
ümbermõõdu ja pindala; 

4 Ig

Romb, selle omadused.  

Rombi pindala. 

● joonestab etteantud külje ja nurga järgi rombi; 
● teab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi,      

kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
● joonestab ja mõõdab rombi külgi, kõrgust ja       

diagonaale, arvutab ümbermõõdu ja pindala; 

3 Ig

Püstprisma, selle pindala ja    
ruumala. 

● tunneb kehade hulgast kolmnurkse ja nelinurkse      
püstprisma; 

● näitab ja nimetab kolmnurkse ja nelinurkse       
püstprisma põhitahke, näidab selle tippe, külgservi,      
põhiservi, prisma kõrgust, külgtahke, põhja     
kõrgust; arvutab kolmnurkse ja nelinurkse     
püstprisma pindala ja ruumala. 

5 Ig

 

4. Üksliikmed 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab üks- ja hulkliikmeid ning jagab 

üksliikmeid ja hulkliiget üksliikmega. 

 

Pädevused. 

1) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning          
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 

2) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat          
teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja            
-strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja          
oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi           
ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja            
tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja           
sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 
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4) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

Teemad Taotletavad õpitulemused Tundid
e arv 

Lõimingud 

Üksliige. Sarnased  
üksliikmed. 

● teab mõisteid üksliige ja    
selle kordaja; 

● teab, et kordaja 1 jäetakse     
kirjutamata ja miinusmärk   
üksliikme ees tähendab   
kordajat –1; 

● viib üksliikme  
normaalkujule ja leiab selle    
kordaja; 

3  

Võrdsete alustega  
astmete korrutamine  
ja jagamine. 

● korrutab ühe ja sama    
alusega astmeid  

; 
● korrutab ühe ja sama    

alusega astmeid  

; 

5 Füüsika, keemia 

Astendaja null,  
negatiivse 
täisarvulise 
astendajaga astmete  
näiteid. 

● teab, et 

    

    ……. 

● kirjutab kümnendmurru  
10-ne astmete abil; 

2 Füüsika, keemia 

Korrutise 
astendamine. 
Jagatise 
astendamine. Astme  
astendamine. 
Üksliikmete liitmine  
ja lahutamine. 

● astendab korrutise  

; 
● astendab astme  

; 
● astendab jagatise  

; 

8 Füüsika, keemia 

Üksliikmete liitmine  
ja lahutamine.  
Üksliikmete 

● koondab üksliikmeid; 
● korrutab ja astendab   

üksliikmeid; 
● jagab üksliikmeid; 

10  
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korrutamine. 
Üksliikmete 
astendamine. 
Üksliikmete 
jagamine. 

Arvu standardkuju,  
selle rakendamise  
näiteid. 

● kirjutab suuri ja väikseid    
arve standardkujul, selgitab   
standardkujuliste arvude  
kasutamist teistes  
õppeainetes ja igapäevaelus 

2 Füüsika, keemia, maateadus 

 

Ajavaru kordamiseks on 15 tundi. 

 

INGLISE KEEL 
 
7. KLASS 
 
1. Õppeaine eesmärgid. 
Inglise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
- omandaks võõrkeele õppimiseks vajalikud õpistrateegiad, et jõuda iseseisva õppimiseni; 
- õpib tegema vahet olulise ja ebaolulise materjali vahel; 
- hakkab mõistma keelekasustuse seost kultuuri ja käitumisega; 
- saab hakkama elementaarsete kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisülesannetega; 
- õpib kasutama käsitletud temaatika piires õpitud sõnavara suhtlemisel; 
- hakkab huvi tundma keelekasutuse vastu õppetööst vabal ajal. 
Õppevahendid 
1.Ü. Kurm, M. Jõul I Love English 5+ Workbook + Cassette + Tests + Teacher`s Book  
2.Internetist otsitud lisamaterjalid  
3.Õpetaja poolt valmistatud ja kursustelt saadud materjalid a. pildid (suulise eelkursuse 
sõnavara)  
 
2.Õppeaine sisu. 
2.1. Kõnearendus-, lugemis –ja kuulamisteemad: 
Mina: huvid, võimed, oskused 
Perekond ja kodu: ühistegevused 
Sõbrad: suhted sõpradega 
Keskkond: keskkonnasõbralik käitumine, kodukoht, kultuuritavad ja kombed 
Maailm: Euroopa rahvused ja keeled 
Õpitavat keelt kõnelevad maad: Great Britain, sümbolid, kultuuritavad, kombed. 
Igapäevased tegevused: liiklemine, kodused majapidamistööd, söömisharjumused. 
Õppimine ja töö: kool ja klass, õpioskused. 
Harrastused ja kultuur: kino, ilukirjandus, kollektsioneerimine, TV. 
 
2.2. Põhimõisted ja ainest tulenev põhifaktoloogia. 
Nimisõna: ainsus ja mitmus, erandlik mitmus, omastav kääne 
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel üldiselt 
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Omadussõna: võrdlemine (astmed) 
Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoni numbrid 
Asesõna: enesekohased, omastavad, rõhutavad (much, many, little, few) 
Tegusõna: reeglipärased, ebareeglipärased, ajavormid (aktiiv) 
Modaalverbid: can, may, must 
Määrsõna: moodustamine –ly 
Sidesõna: I ja II tingimuslause, because 
Eessõna: aja- ja kohamäärustes kasutatavad (at, in, on, by,under jne.) Enamkasutatavad 
eessõnalised väljendid, e.g. interested in) 
Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, küsivas, eitavas lauses, lühivastused 
Sõnatuletis: sufiks, prefiks (ly, able,un, re) 
Õigekiri: suur ja väike algustäht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõnade võrdlemine, 
arvsõna, kirjavahemärgid. 
 
2.3. Integratsioonivaldkonnad teiste ainetega. 
Selles vanuseastmes integreerub keel teise võõrkeele, emakeele, ajaloo, geograafia ja 
muusikaga (Mina, meie ja kodu). 
Ajalugu –suurmeeste elulood, antiiklegendid. 
Geograafia – Eestimaa vaatamisväärsused, 
Suurbritannia 
Kuulsad vaatamisväärsused maailmas. 
Muusika – instrumendid, muusika kui hobi.  
Bioloogia – kehaosad. 
Matemaatika – murdarvud, kuupäevad. 
Võrdlus teiste keeltega grammatikas. 
 
2.4. Õppekava läbivate teemade käsitlemine. 
Keskkond ja säästev areng (recycling, rainforests, animal protection). 
Meediaõpetus (TV, newspapers and magazines). 
 
3.Eeldatav õpitulemus. 
Eeldame, et õppeaasta lõpuks õpilane: 
- kuulamisel mõistab kuuldu sisu kasutades globaalset kuulamist; 
- kõnelemisel oskab esitada lihtsat seotud teksti käsitletud temaatika piires ja osaleda 
suunatud vestluses; 
- lugemisel mõistab loetu sisu kasutades globaalset lugemist; 
- kirjutamisel oskab kirjutada lihtsat seotud teksti (isiklik kiri, postkaart). 
 
 

 

BIOLOOGIA 

I Õpetamise eesmärgid 

Bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja 
seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, 
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jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide 
omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast 
sõnavara; 
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning 
langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele 
seisukohtadele ja õigusaktidele; 
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi; 
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 
vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 
ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

Bioloogia kujundab õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja 
protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest. Sellega omandatakse 
elukeskkonnaga seotud probleemide lahendamise oskus ning suurendatakse õpilaste 
sotsiaalset toimetulekut. Ühtlasi omandatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva 
suhtes, väärtustatakse looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. 

 

II Lõiming ja läbivad teemad 

 

Bioloogial on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

Bioloogiat  õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 
kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab bioloogia eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 
arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil 
ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 
inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Bioloogial on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 
mis on oluline õpilaste arengule. Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 
lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Bioloogiat õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 
vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 
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Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

Bioloogia toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses. 

Teema „Tervis ja ohutus“. Bioloogia õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid. Bioloogia annab 
teoreetilise aluse õigele tervisekäitumisele . Loodusainete õppimine praktiliste tööde kaudu 
arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 
ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetab bioloogia eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 

 

III Aine sisu 

 1. Bioloogia uurimisvaldkond 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) selgitab bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia 
arenguga; 
2) analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes; 
3) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; 
4) jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks; 
5) seostab eluavaldused erinevate organismirühmadega; 
6) teeb märgpreparaate ning kasutab neid uurides valgusmikroskoopi; 
7) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit. 

Õppesisu 
Bioloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega ning roll tänapäeva tehnoloogia arendamisel. 
Bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. Loodusteadusliku meetodi 
etapid ja rakendamine. Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, algloomadeks 
ja bakteriteks, nende välistunnuste võrdlus. Eri organismirühmade esindajate eluavaldused. 
Põhimõisted: bioloogia, organism, vaatlus, eksperiment. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Märgpreparaadi valmistamine ning erinevate objektide võrdlemine mikroskoobiga. 
2. Eri organismirühmade välistunnuste võrdlemine reaalsete objektide või veebist saadud info 
alusel. 

2. Selgroogsete loomade tunnused 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende 
elukeskkonnaga; 
2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja 
-viisist; 
3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
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4) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 
5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist. 

Õppesisu 
Loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks. Selgroogsete loomade välistunnuste seos 
elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks 
elukeskkonnas. Selgroogsete loomade juhtivate meelte sõltuvus loomade eluviisist. Imetajate, 
lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade osa looduses ning inimtegevuses. Loomade püügi, 
jahi ning kaitsega seotud reeglid. Selgroogsete loomade roll ökosüsteemides. 
Põhimõisted: selgroogne loom, selgrootu loom, meeleelund, elukeskkond, elupaik. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Selgroogsete loomade elutegevuse analüüsimine ja nende mitmekesisuse kaardistamine kooli 
lähiümbruses. 

3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab 
nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus; 
2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma 
toiduobjektidega; 
3) selgitab erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust; 
4) võrdleb hingamist kopsude, naha ning lõpuste kaudu õhk- ja vesikeskkonnas; 
5) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid; 
6) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab neid 
püsi- ja kõigusoojasusega; 
7) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel; 
8) hindab ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetel loomadel. 

Õppesisu 
Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja 
loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel loomadel. Toidu hankimise viisid ja 
nendega seonduvad kohastumused. Selgroogsete loomade seedeelundkonna eripära sõltuvalt 
toidust: hammaste ehitus, soolestiku pikkus ja toidu seedimise aeg. 
Selgroogsete loomade erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: 
lõpused vees ja kopsud õhkkeskkonnas elavatel organismidel, kopsude eripära lindudel, naha 
kaudu hingamine. 
Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused. Selgroogsete loomade eri 
rühmade südame ja vereringe võrdlus ning ebasoodsate aastaaegade üleelamise viisid. 
Põhimõisted: ainevahetus, hingamine, seedimine, organ, süda, suur vereringe, väike 
vereringe, lõpus, kops, õhukott, magu, soolestik, kloaak, püsisoojane, kõigusoojane, 
loomtoidulisus, taimtoidulisus, segatoidulisus, lepiskala, röövkala, röövloom, saakloom. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Valikuliselt uurimuslik töö arvutikeskkonnas toidu või hapniku mõjust organismide 
elutegevusele. 

4. Selgroogsete loomade paljunemine ja areng 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete 
loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid; 
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2) toob näiteid selgroogsete loomade kohta, kel esineb kehasisene või kehaväline 
viljastumine; 
3) hindab otsese ja moondega arengu olulisust ning toob selle kohta näiteid; 
4) võrdleb noorte selgroogsete loomade eri rühmade toitmise, kaitsmise ja õpetamise 
olulisust. 

Õppesisu 
Selgroogsete loomade paljunemist mõjutavad tegurid. Kehasisese viljastumise võrdlus 
kehavälisega. Erinevate selgroogsete loomade kehasisese ja kehavälise lootelise arengu 
võrdlus. Sünnitus ja lootejärgne areng. Moondega ja otsese arengu võrdlus. Järglaste eest 
hoolitsemine (toitmine, kaitsmine, õpetamine) erinevatel selgroogsetel loomadel ning 
hoolitsemisvajaduse seos paljunemise ja arengu eripäraga. 
Põhimõisted: lahksugulisus, suguline paljunemine, munarakk, seemnerakk, viljastumine, 
kehasisene viljastumine, kehaväline viljastumine, haudumine, otsene areng, moondega areng. 

 

IV Hindamine. 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 
hinnates lähtutakse Käru Põhikooli hindamisjuhendist . Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 
Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja 
hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust 
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse  numbriliste hinnetega. Kui hindamisel kasutatakse 
punktiarvestut ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega ”5” 
hinnatakse õpilast, kes on saanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega ”4” 75-89%, hindega ”3” 50-74%, hindega ”2” 20-49% ning hindega ”1” 0-19%. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 
Õpilane peab teadma hindamise korda ja kriteeriume. 

  

GEOGRAAFIA 

 

I Õpetamise eesmärgid 

 

Geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 
tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, 
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 
3) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist 

15 
 



mitmekesisust; 
4) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi 
keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid; 
5) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb uurimistöid, 
vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 
6) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja 
mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste 
ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades; 
8) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov 
ning motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

II Lõiming ja läbivad teemad. 

 

Geograafial on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

Geograafiat õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 
kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab lgeograafia eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 
arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil 
ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 
inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Geograafial on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 
mis on oluline õpilaste arengule. Geograafias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 
lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Geograafiat õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 
vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 

Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

Geograafia toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses. 

Teema „Tervis ja ohutus“. Geograafia õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid.  Loodusainete õppimine 
praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 
ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 
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Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetab geograafia eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 

 

III Aine sisu 

VII klass 

1. Kaardiõpetus 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit; 
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses 
sammupaari abil; 
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 
5) määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 
6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 
7) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et 
leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi. 

Õppesisu 
Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised 
kaardid, sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed 
kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses 
ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 
Põhimõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, 
satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart, 
kaardi üldistamine, poolus, paralleel, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan, geograafiline laius, 
geograafiline pikkus, geograafilised koordinaadid, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, 
vööndiaeg, kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Praktilised ülesanded kooliümbruse kaardiga. Ilmakaarte ja asimuudi määramine 
kompassiga. Kaardi järgi objektide leidmine ja asukohta kirjeldamine ning sammupaariga 
vahemaade mõõtmine. 
2. Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi 
otsing, koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine). 

2. Geoloogia 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimalustest; 
2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade 
servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja 
kivimite teket ning muutumist; 
3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi 
esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda; 
4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes 
piirkondades; 
5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja 
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tardkivimite teket; 
6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, 
liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 
7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst. 

Õppesisu 
Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste 
elu ja majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke. 
Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, 
magma, vulkaan, magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja kustunud vulkaan, 
kuumaveeallikas, geiser, maavärin, murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami, 
murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) 
iseloomustamine ning võrdlemine. 
2. Teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse koostamine ühest geoloogilisest nähtusest 
(maavärinast või vulkaanist) või mõne piirkonna iseloomustamine geoloogilisest aspektist. 

3. Pinnamood 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema reljeefiga piirkondadest, nimetab 
ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud (kiltmaad, 
lauskmaad, madalikud, alamikud); 
2) iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
3) iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme; 
4) kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani 
keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega; 
5) toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite (murenemise, tuule, 
vee, inimtegevuse) toimel; 
6) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes 
liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest. 

Õppesisu 
Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. 
Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja 
majandustegevus tasase pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja 
pinnavormide muutumine aja jooksul. 
Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, 
suhteline kõrgus, profiiljoon, pinnavorm, mägi, mäeahelik, mäestik, mägismaa, tasandik, 
kiltmaa, madalik, alamik, mandrilava, mandrinõlv, ookeani keskmäestik, süvik, erosioon, 
uhtorg. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse 
koostamine. 

4. Rahvastik 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit; 
2) nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu; 
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3) toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja 
traditsioone; 
4) leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning 
iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis; 
5) iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist; 
6) kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate 
probleemide kohta. 

Õppesisu 
Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus. 
Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. 
Põhimõisted: riik, poliitiline kaart, geograafiline asend, rahvastik, rass, rahvastiku tihedus, 
linnastumine, linn, linnastu. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi üldandmete ja sümboolika leidmine, 
geograafilise asendi ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine. 

 

IV Hindamine. 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 
hinnates lähtutakse Käru Põhikooli hindamisjuhendist . Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 
Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja 
hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust 
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse  numbriliste hinnetega. Kui hindamisel kasutatakse 
punktiarvestut ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega ”5” 
hinnatakse õpilast, kes on saanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega ”4” 75-89%, hindega ”3” 50-74%, hindega ”2” 20-49% ning hindega ”1” 0-19%. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 
Õpilane peab teadma hindamise korda ja kriteeriume. 

 

GEOGRAAFIA 

 

I Õpetamise eesmärgid 

 

Geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 
tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, 
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nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 
3) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist 
mitmekesisust; 
4) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi 
keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid; 
5) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb uurimistöid, 
vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 
6) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja 
mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste 
ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades; 
8) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov 
ning motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

 

II Lõiming ja läbivad teemad. 

 

Geograafial on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

Geograafiat õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 
kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab lgeograafia eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 
arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil 
ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 
inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Geograafial on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 
mis on oluline õpilaste arengule. Geograafias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 
lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Geograafiat õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 
vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 

Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

Geograafia toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses. 
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Teema „Tervis ja ohutus“. Geograafia õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid.  Loodusainete õppimine 
praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 
ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetab geograafia eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 

 

III Aine sisu 

VII klass 

1. Kaardiõpetus 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit; 
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses 
sammupaari abil; 
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi asukoha; 
5) määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 
6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 
7) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste, et 
leida infot, kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi. 

Õppesisu 
Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised 
kaardid, sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed 
kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses 
ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 
Põhimõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, 
satelliidifoto, aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart, 
kaardi üldistamine, poolus, paralleel, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan, geograafiline laius, 
geograafiline pikkus, geograafilised koordinaadid, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, 
vööndiaeg, kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Praktilised ülesanded kooliümbruse kaardiga. Ilmakaarte ja asimuudi määramine 
kompassiga. Kaardi järgi objektide leidmine ja asukohta kirjeldamine ning sammupaariga 
vahemaade mõõtmine. 
2. Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi 
otsing, koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine). 

2. Geoloogia 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimalustest; 
2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade 
servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja 
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kivimite teket ning muutumist; 
3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi 
esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda; 
4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes 
piirkondades; 
5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja 
tardkivimite teket; 
6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, 
liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 
7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst. 

Õppesisu 
Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste 
elu ja majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid ja nende teke. 
Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, 
magma, vulkaan, magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja kustunud vulkaan, 
kuumaveeallikas, geiser, maavärin, murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami, 
murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) 
iseloomustamine ning võrdlemine. 
2. Teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse koostamine ühest geoloogilisest nähtusest 
(maavärinast või vulkaanist) või mõne piirkonna iseloomustamine geoloogilisest aspektist. 

3. Pinnamood 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema reljeefiga piirkondadest, nimetab 
ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud (kiltmaad, 
lauskmaad, madalikud, alamikud); 
2) iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
3) iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme; 
4) kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani 
keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega; 
5) toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite (murenemise, tuule, 
vee, inimtegevuse) toimel; 
6) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, mägedes 
liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest. 

Õppesisu 
Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. 
Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja 
majandustegevus tasase pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja 
pinnavormide muutumine aja jooksul. 
Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, 
suhteline kõrgus, profiiljoon, pinnavorm, mägi, mäeahelik, mäestik, mägismaa, tasandik, 
kiltmaa, madalik, alamik, mandrilava, mandrinõlv, ookeani keskmäestik, süvik, erosioon, 
uhtorg. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
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Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse 
koostamine. 

4. Rahvastik 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit; 
2) nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu; 
3) toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri rahvaste keelt ja 
traditsioone; 
4) leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning 
iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis; 
5) iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu muutumist; 
6) kirjeldab linnastumist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnastumisega kaasnevate 
probleemide kohta. 

Õppesisu 
Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. Rahvastiku paiknemine ja tihedus. 
Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Linnastumine. 
Põhimõisted: riik, poliitiline kaart, geograafiline asend, rahvastik, rass, rahvastiku tihedus, 
linnastumine, linn, linnastu. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi üldandmete ja sümboolika leidmine, 
geograafilise asendi ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine. 

 

IV Hindamine. 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 
hinnates lähtutakse Käru Põhikooli hindamisjuhendist . Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 
Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja 
hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust 
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse  numbriliste hinnetega. Kui hindamisel kasutatakse 
punktiarvestut ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega ”5” 
hinnatakse õpilast, kes on saanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega ”4” 75-89%, hindega ”3” 50-74%, hindega ”2” 20-49% ning hindega ”1” 0-19%. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 
Õpilane peab teadma hindamise korda ja kriteeriume. 

 

LOODUSÕPETUS 
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I Õpetamise eesmärgid: 

 Loodusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; 
2) oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; 
3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja 
juhendamisel; 
4) omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest; 
5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes 
ning väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes; 
6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 
loodusteaduslikku teksti; 
7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 
8) väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 

Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste 
loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia) õppimiseks ning paneb 
aluse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisele. Loodusõpetuses 
omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on 
aluseks seesmiselt motiveeritud elukestvale õppele. 

 

II Lõiming ja läbivad teemad. 

 

Loodusõpetusel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. 

Loodusõpetust õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja 
kirjaliku teksti loomise oskus ehk emakeelepädevus. 

Matemaatikapädevuse kujunemist toetab loodusõpetus eelkõige uurimusliku õppe kaudu, 
arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil 
ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste 
seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. 

Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning 
inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, 
näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. 

Loodusõpetusel on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 
mis on oluline õpilaste arengule. Loodusõpetuses omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 
lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 
õppimisele. Loodusõpetust õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest 
ning vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 

Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 
teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega.  
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Loodusõpetus toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu 
aineõpetuses. 

Teema „Tervis ja ohutus“. Loodusõpetuse õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid.  Loodusainete õppimine 
praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 

Teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 
ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetab loodusõpetus eelkõige 
keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 
keskkonnaküsimustega. 

 

III Aine sisu. 

Kooliastme õpitulemused 

III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.  

Väärtused ja hoiakud 
 Õpilane: 
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest 
karjäärist; 
2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel; 
3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi õppides; 
4) väärtustab katsetamisel korda ja peab kinni kokkulepitud reeglitest; hoiab katsevahendeid. 

Uurimisoskused 
Õpilane: 
1) analüüsib situatsioonikirjeldust, teeb kindlaks probleemi või uurimisküsimuse ja sõnastab 
hüpoteesi; 
2) koostab uurimisküsimusele vastava mudeli ja kavandab hüpoteesi kontrolliks katse; 
3) teeb katseid, järgib juhendeid ja ohutusnõudeid, valib õigesti sobilikke mõõtevahendeid 
ning juhindub mõõtes mõõtevahendi käsitsemise reeglitest; 
4) kannab katseandmed tabelisse, töötleb andmeid, esitab tulemused graafiliselt ning teeb 
järelduse hüpoteesi kehtivuse kohta; 
5) tõlgendab tulemusi, kasutades matemaatikas ja teistes loodusainetes omandatud teadmisi. 

Üldised loodusteaduslikud teadmised 
Õpilane: 
1) kirjeldab kvantitatiivselt kehade omadusi ja nähtuste tunnuseid õpitud suuruste ning seoste 
järgi, kasutades teadussõnavara ja sümboleid; 
2) analüüsib graafiliselt esitatud infot ning teeb järeldusi protsessi olemuse kohta; 
3) seletab loodusnähtusi õpitud seaduspärasuste põhjal; rakendab omandatud teadmisi 
seadmete tööpõhimõtet seletades. 

 

Teemad: 
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1. Sissejuhatus 
Õpitulemused 
Õpilane nimetab loodusteadusliku uurimismeetodi etappe. 

Õppesisu 
Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. Loodusteaduslik uurimismeetod. 

2. Kehade kvantitatiivne kirjeldamine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab kehade omaduste iseloomustamist arvuliselt ja mõõtmise abil; 
2) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi ja aine tihedust. 

Õppesisu 
Keha. Kehade omadusi. Mõõtmine. Mõõtemääramatus. Pikkuse, pindala ja ruumala 
mõõtmine. Kaalumine, mass. Aine tihedus. Näiteid kauguse mõõtmise kohta. Näiteid 
tihedusest põhjustatud nähtuste kohta. 
Põhimõisted: mõõtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline suurus, mõõtesilinder, pikkus, 
pindala, ruumala, mass, tihedus, gradueerimine. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Pikkuse mõõtmine. 
2. Korrapärase kujuga keha pindala ja ruumala määramine mõõtmiste ja arvutuste kaudu. 
3. Mittekorrapärase kujuga keha pindala määramine ühikruudu meetodil. 
4. Mõõtenõu gradueerimine. 
5. Mittekorrapärase kujuga keha ruumala määramine sukeldusmeetodil. 
6. Kaalumine (massi mõõtmine). 
7. Aine tiheduse määramine. 

3. Ained ja segud 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) teab, et kõik ained koosnevad osakestest: aatomitest, ioonidest või molekulidest ning 
molekulid koosnevad aatomitest; 
2) oskab valmistada lahust ja kirjeldada aine lahustumist vees; toob näiteid lahustuvatest 
ainetest ja lahustest ning teab lahuste tähtsust looduses; 
3) kirjeldab segude lahutamise võimalusi ja põhjendab valitud meetodeid. 

Õppesisu 
Ained ja materjalid, nende omadused. Ainete koosnemine osakestest. Aatomi ja aatomituuma 
ehitus. Keemilised elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, vesi ja 
süsihappegaas ning nende sümbolid ja molekulivalemid. Keemiline reaktsioon – uute ainete 
tekke protsess. Puhas aine. Ainete segu. Segud ja lahused: õhk kui segu, segunevad ja 
mittesegunevad vedelikud, tahkete ja gaasiliste ainete lahustumine vedelikes. Segust või 
lahusest ainete eraldamine. Tutvustada kasutatavaid laborinõusid ja vajalikku ohutustehnikat. 
Põhimõisted: aineosake, molekul, aatom, elektronkate, aatomituum, elektron, prooton, 
neutron, puhas aine, ainete segu, lahus, küllastunud lahus. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Keemilise reaktsiooni tunnustega tutvumine vee elektrolüüsi kaudu. 
2. Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine koostisosadeks.  

4. Liikumine ja jõud 
Õpitulemused 
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Õpilane: 
1) kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi, määrab keha liikumise kiiruse 
ning toob näiteid kehade liikumise kohta keskkonnas; 
2) mõõdab või määrab keha kiirust ja keskmist kiirust, läbitud teepikkust ning raskusjõudu; 
3) põhjendab keha liikumise kiiruse ja suuna muutumist jõu olemasoluga, toob näiteid 
igapäevaelust; põhjendab raskusjõust põhjustatud nähtusi; 
4) esitab teepikkuse sõltuvuse ajast graafiliselt, eristades põhjuse-tagajärje seost. 

Õppesisu 
Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine. Mehaaniline liikumine. Ühtlane ja mitteühtlane 
liikumine. Graafik st-teljestikus. Jõud ja kehade liikumine. Raskusjõu ja massi seos. 
Põhjuse-tagajärje seos ja selle esitamine graafikul. Võrdeline sõltuvus matemaatikas (y = ax) 
ja loodusteadustes (F = mg). Dünamomeetri tööpõhimõte: vedru pikenemise ja jõu võrdelisus. 
Näiteid liikumise ja raskusjõuga seotud nähtuste kohta. Kehade elektriseerimine. Positiivne ja 
negatiivne elektrilaeng. 
Põhimõisted: mehaaniline liikumine, trajektoor, teepikkus, aeg, kiirus, keskmine kiirus, 
spidomeeter, jõud, dünamomeeter, raskusjõud, elektrilaeng, elektrijõud. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Reaktsiooniaja määramine. 
2. Keha keskmise kiiruse määramine. 
3. Dünamomeetri gradueerimine. 
4. Raskusjõu ja massi seose uurimine. 
5. Kehade elektriseerimine ja laetud kehade vastastikmõju. 

5. Tahkis, vedelik, gaas 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga tahkiste kuju säilivust ja kõvadust, vedelike 
voolavust ning gaaside lenduvust; 
2) põhjendab ainete iseeneslikku segunemist ja toob näiteid ainete iseenesliku segunemise 
kohta looduses; 
3) kirjeldab soojuspaisumise olemust ning toob näiteid soojuspaisumise rakenduste ja tähtsuse 
kohta looduses. 

Õppesisu 
Aine olekud. Aineosakeste liikumine – soojusliikumine. Ainete iseeneslik segunemine. 
Aineosakeste vastastikmõju. Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. Soojuspaisumine ja 
aine tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused. Soojuspaisumise arvestamine tehnoloogias. 
Põhimõisted: tahkis, vedelik, gaas, soojusliikumine, soojuspaisumine, termomeeter, 
temperatuuri püsipunkt, Celsiuse temperatuuriskaala. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Ainete iseenesliku segunemise uurimine. 
2. Soojuspaisumise uurimine. Aine tiheduse muutumine soojuspaisumisel. 
3. Termomeetri gradueerimine. 

6. Mehaaniline töö ja energia 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) vormistab ja lahendab arvutusülesandeid töö ja energia arvutamiseks, teisendades 
valemeid; 
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2) toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta; 
3) määrab energiat ja tööd. 

Õppesisu 
Mehaaniline töö ja energia. Mehaanilise energia muundumine ja jäävus. 
Põhimõisted: mehaaniline töö, mehaaniline energia, kineetiline energia, potentsiaalne energia. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Töö määramine trepist ülesminekul. 
2. Kineetilise ja potentsiaalse energia määramine. 

7. Soojusülekanne 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) põhjendab soojuse kandumist ühelt kehalt teisele soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja kiirguse 
abil, toob näiteid soojusülekande praktilise rakenduse ja esinemise kohta looduses; 
2) seostab aineosakeste soojusliikumist ja temperatuuri; 
3) põhjendab energiasäästu vajadust ning toob näiteid soojuskao vähendamise võimaluste 
kohta; 
4) toob näiteid päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamise kohta. 

Õppesisu 
Keha siseenergia. Soojuse eraldumine põlemisel. Aineosakeste soojusliikumise ja 
temperatuuri seos. Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus. 
Soojuslik tasakaal. Päikesekiirgus. Õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused. 
Soojusülekanne looduses ja inimtegevuses. 
Põhimõisted: keha siseenergia, põlemine, soojusülekanne, soojusjuhtivus, konvektsioon, 
soojuskiirgus, soojuslik tasakaal. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Soojuse eraldumine põlemisel. 
2. Vee soojenemise uurimine. 
3. Päikesekollektori mudeli ehitamine. 
4. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine eri aastaaegadel (veebipõhine, ilmajaama andmete 
analüüs). 

8. Aine olekute muutumine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) kirjeldab kaste, udu ja härmatise tekkimist; 
2) rakendab seaduspärasusi: aine sulamiseks, aurumiseks ja sublimeerumiseks kulub soojust; 
tahkumisel, kondenseerumisel ja härmastumisel vabaneb soojust. 

Õppesisu 
Sulamine ja tahkumine. Aurumine ja kondenseerumine. Veeaur õhus. Küllastunud niiskus. 
Sublimeerumine ja härmastumine. Kaste, udu ja härmatis. Siseenergia muutumine aine oleku 
muutumisel. Vee paisumine külmumisel ja sellega seotud nähtused looduses. 
Põhimõisted: sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur, aurumine, keemine, 
keemistemperatuur, küllastunud olek, kondenseerumine, destilleerimine, sublimatsioon, 
härmastumine. 
Võimalikud praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Soojuse kulumine aine sulamiseks ja aurumiseks. 
2. Keemise vaatlemine. 
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IV Hindamine. 

Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi 
hinnates lähtutakse Käru Põhikooli hindamisjuhendist . Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 
suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. 
Uurimisoskusi hinnates pööratakse tähelepanu probleemide tuvastamisele, küsimuste ja 
hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja esitamisele, andmete 
analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste pakkumisele. Samuti 
hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite käsitsemise, katse 
tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, tabelite ja 
diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse oskust 
sõnastada probleeme ning aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 
põhjendamist. Õpitulemusi hinnatakse  numbriliste hinnetega. Kui hindamisel kasutatakse 
punktiarvestut ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega ”5” 
hinnatakse õpilast, kes on saanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega ”4” 75-89%, hindega ”3” 50-74%, hindega ”2” 20-49% ning hindega ”1” 0-19%. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 
Õpilane peab teadma hindamise korda ja kriteeriume. 

 

ARVUTIÕPETUS 

SISSEJUHATUS 

Infotehnoloogia kasutamise oskus on üks põhilisi töö tõhustamise vahendeid, sellest on           

saanud kaasaegse infoühiskonna oluline kirjaoskus, mille riigi arengu ja kodanike sotsiaalse           

mobiilsuse tagamiseks peavad omandama kõik õpilased. Kool võib õpetada informaatikat ka           

eraldi õppeainena, kuid see ei asenda infotehnoloogiat ainekavu läbiva teemana.          

Infotehnoloogiapädevuste kujundamine üldhariduskoolis ei ole seotud ühegi konkreetse riist-         

ja tarkvaraplatvormi, valmistajafirma ega tarkvarapaketiga. 

 

Riiklikus õppekavas on toodud järgmised üldpädevused: I kooliastmes (1. - 3. kl) oskab             

õpilane käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme. Õpilane oskab kasutada korraga          

mitut programmiakent. II kooliastmes (4. - 6. kl) oskab õpilane kasutada arvutit ja Internetti              

suhtlusvahendina, oskab arvuti abil vormistada tekste. III kooliastmes (7. - 9. kl) oskab             

õpilane iseseisvalt kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina. Õpilane on omandanud          

põhikoolilõpetaja infotehnoloogiapädevused. 

 

ÕPPEAINE EESMÄRK 
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Õppeaine eesmärk on kujundada teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mille õpetus realiseerub kogu            

õppetegevuse kaudu. Eelistatakse õppevormide mitmekesisust: individuaalsed ülesanded,       

rühmatööd, projektid, õpiprogrammid. 

Infotehnoloogia õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

mõistab infotehnoloogia kasutamisega seostuvaid majanduspoliitilisi, sotsiaalseid ja eetilisi        

aspekte; omandab infotehnoloogiavahendite iseseisva kasutamise oskused. 

 

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Õppetöö toimub 2., 4., 6. ja 7. klassis 1 ainetunniga nädalas. Iga klassikursuse maht on 35 

tundi. Tunnid toimuvad kooli arvutiklassis. 

 

PÕHIÕPPEKIRJANDUS 

T. Tilk Arvutiõpetus algajatele 

Õpetaja koostatud õppematerjalid 

Internetis leiduvad õppematerjalid. 

 

SEOS TEISTE AINETEGA 

 
Aine Ühistöö sisu 
Eesti keel Tööde vormistamine arvutil, kujundamine ja küljendamine, tabelid 
Matemaatika Matemaatika drillprogrammide kasutamine, tabelid 
Inglise keel Inglise keele drillprogrammide kasutamine, PedaNet (tõlkimine, 

sõnastikud) 
Kunstiõpetus Arvutijoonistuste tegemine, skaneerimine, fotografeerimine 
Loodusõpetus Entsüklopeediate kasutamine 
Muusikaõpetus Helitöötlus-ja salvestus 
Ajalugu Info leidmine internetist, oma valla ajaloolise kodulehekülje 

tegemine 
Inimeseõpetus Erinevate rahvuste, rahvuslillede- ja loomade tundmaõppimine 
Kehaline kasvatus Sportlaste ja spordisaavutuste alase info leidmine 
 

Aine sisu 

● Ohutustehnika ja käitumine arvutiklassis, arvuti mõju tervisele; 

● Arvuti riistvara liigitus ja kasutufunktsioonid (sisemised seadmed, sisendseadmed,        

väljundseadmed); 
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● Arvuti tarkvara liigitus ja kasutusfunktsioonid (operatsioonisüsteem, draiver,       

rakendustarkvara); 

● Klahvikombinatsioonid; 

● Failisüsteem, orienteerumine kaustapuus, failioperatsioonid; 

● Tekstitöötlus (dokumendi koostamise põhimõtted, lehe seaded, paised, jalused, laadid,         

sisukord, lk nr-d, mitmetasemelised loetelud, mitmeveeruline tekst, väljade        

kasutamine failinimi, kuupäev, allmärkused, teksti vormistamine etteantud nõuete        

järgi, tabelid, sorteerimine) 

● Tabelitöötlus (tabelarvutus (ridade veergude lisamine, kustutamine, mõõtmete       

muutmine, keerulised valemid ja funktsioonid, andmete filtreerimine, lahtrite erinevad         

vormingud kuupäev, arv, raha, protsent, tekst, absoluutne ja suhteline aadress,          

diagrammid, dokumendi kujundamine, pais ja jalus, ajafunktsioonid, tingimuslikud        

valemid IF,SUBTOTAL)  

● Esitlus (korraliku nõuetekohase esitluse loomine, kasutades erinevaid üleminekuid,        

taustu, viiteid Internetti) 

● Interneti kasutamine – otsingusüsteemid ja temaatilised kataloogid; 

● Internet (uute otsisüsteemide tutvustamine, vajaliku materjali leidmine ja selle põhjal          

ainetunniks materjali valmistamine) 

● Internetiohud ja nendest hoidumine 

● Ristsõna koostamine http://puzzlemaker.school.discovery.com abil; 

● Microsoft Word; 

● Netietiket 

7. klassi lõpetaja õpitulemused 

● õpilane oskab vilunult ja efektiivselt käsitseda arvuti sisendseadmeid (hiir, klaviatuur),          

väljundseadmeid (printer, monitor) ja püsimäluseadmeid (mälupulk, CD-ROM,       

kõvaketas); 

● õpilane tunneb ja oskab kasutada operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest; 

● õpilane oskab kasutada kohtvõrku ja hallata oma dokumendifaile; 

● õpilane oskab infotehnoloogiast rääkides kasutada korrektset emakeelset       

terminoloogiat, kirjeldada lihtsamaid tark- ja riistvaraga seotud probleeme; 

● õpilane käitub infotehnoloogiat kasutades eetiliselt ja korrektselt, on teadlik         

infotehnoloogia väärkasutuse tagajärgedest; 
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● õpilane käsitseb riist- ja tarkvara vastutustundlikult ja säästvalt; 

● õpilane oskab kirjeldada infotehnoloogia rolli ühiskonnas ja selle tähtsust kutsevaliku          

seisukohalt; 

● õpilane kavandab, loob ja esitab infotehnoloogia abil nii iseseisvalt kui ka koostoos            

kaasõpilastega esteetiliselt vormistatud sisukaid tekste, multimeedia esitlusi, kuulutusi        

jms; 

● õpilane kasutab infotehnoloogiat efektiivselt informatsiooni hankimiseks ja       

õppimisega seotud eesmärkidel suhtlemiseks, valib antud ülesande/probleemi       

lahendamiseks sobiva vahendi; 

● õpilane mõistab Internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust (õigsuse,         

sobivuse, ammendavuse ja objektiivsuse aspektidest); 

● õpilane on teadlik Interneti kasutamisega seonduvast ohust ja selle vältimisest 

 

Meetodid 

Sõltuvalt tunni eesmärgist kasutatakse kas avastuslikke või esituslikke meetodeid,         

induktiivseid või deduktiivseid meetodeid. Kasutatavad meetodid on väga erinevad,         

võimalikud on ka mitme meetodi kombinatsioonid. Näiteks testide täitmisel arutlus, teabe           

otsimisel paaristöö, ristsõnade lahendamisel rühmatöö, arvutisõnastiku kasutamine referaatide        

koostamisel.  

Tunnis kasutatavd meetodid: 

● Step by step 

● Individuaalne töö 

● Iseseisev töö 

● Paaristöö  

● Rühmatöö  

● Elektroonilised töölehed 

● Testid 

● Esitlused  

● Teabe otsimine 

● Referaatide koostamine 

● Töö arvutisõnaraamatutega 

● Ristsõnade lahendamine 
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● Kuulamine 

● Joonistamine 

● Lugemine 

● Kirjutamine 

● Arutlus 

● Interaktiivsete õppematerjalide kasutamine 

● Arendavad mängud 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vabariigi valitsuse määrusest nr 1 06.01.2011 „Põhikooli riiklik          

õppekava“. 

Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas           

toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid         

teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 

Hindamisel viie palli süsteemis: 

hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika           

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks         

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika          

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks          

olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika          

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või          

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või            

edasises elus; 

hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika          

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei            

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 
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hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika          

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta         

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende           

õpitulemuste osas puudub. 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse          

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti,            

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100%            

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%,          

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

Hindamise juures tuleb arvestada ka õpilase eelnevat arvutikasutamise oskust ja          

individuaalset arengut. Kodutöid arvutiõpetuses ei anta. 
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