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Ainevaldkond "Loodusained" põhikoolis

AINEVALDKOND „LOODUSAINED“ PÕHIKOOLIS
1. AINEVALDKONNA ÕPPEAINED JA NÄDALATUNDIDE JAOTUMINE KLASSITI
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia.
Loodusõpetust õpitakse alates 1. klassist, bioloogiat ja geograafiat alates 7. klassist ning füüsikat ja
keemiat alates 8. klassist.

Õppeaine
Loodusõpetus
Bioloogia
Geograafia
Füüsika
Keemia

1. kl
1

2. kl
1

3. kl
1

Nädalatunde klassiti
4. kl 5. kl 6. kl 7. kl
1
3
3
2
1
1

8. kl

9. kl

2
2
2
2

2
2
2
2

Kokku
12
5
5
4
4

2. LOODUSÕPETUS
2.4. III kooliaste
2.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Väärtused ja hoiakud
7. klassi 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
7. klassi 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
7. klassi 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.
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2.4.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Sissejuhatus
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Ained ja segud
Liikumine ja jõud
Tahkis, vedelik, gaas
Mehaaniline töö ja energia
Soojusülekanne
Aine oleku muutumine
Kokku

7. klass
1
15
6
10
8
10
12
8
70

2.4.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
Õppesisu
1. Sissejuhatus – 7. klass
Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas.
Loodusteaduslik uurimismeetod.

Õpitulemused
 Õpilane nimetab loodusteadusliku
uurimismeetodi etappe.

2

Kallaste Kool

2. Kehade kvantitatiivne kirjeldamine – 7. klass
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.
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.
Lõiming: geograafia: kui loodusõpetuses määravad õpilased
sammupaari pikkuse, siis seda teadmist saab rakendada
vahemaade hindamiseks; matemaatika: peaaegu kogu teema
sisu on matemaatika rakendus loodusobjektidele ja
suunatud objektidele füüsikalis-matemaatiliste mudelite
loomiseks.
3. Ained ja segud – 7. klass
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Keemilise reaktsiooni tunnustega tutvumine vee
elektrolüüsi kaudu.
2. Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine
koostisosadeks.
Lõiming: geograafia: soolajärve tekkimise klimaatilised
tingimused. Läbivate teemadega „Keskkond ja jätkusuutlik
areng“ ja „Tehnoloogia ja innovatsioon“ seostub eelkõige
„Soola tootmine“. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ seostub
kõikide katsetes kasutatud ainetega.

Ainevaldkond "Loodusained" põhikoolis

 kirjeldab kehade omaduste
iseloomustamist arvuliselt ja
mõõtmise abil;
 mõõdab või määrab keha pikkust,
pindala, ruumala, massi ja aine
tihedust.

 teab, et kõik ained koosnevad
osakestest: aatomitest, ioonidest
või molekulidest ning molekulid
koosnevad aatomitest;
 oskab valmistada lahust ja
kirjeldada aine lahustumist vees;
toob näiteid lahustuvatest ainetest
ja lahustest ning teab lahuste
tähtsust looduses;
 kirjeldab segude lahutamise
võimalusi ja põhjendab valitud
meetodeid.
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4. Liikumine ja jõud – 7. klass
Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine. Mehaaniline
liikumine. Ühtlane ja mitteühtlane liikumine. Graafik stteljestikus. 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.
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.
Lõiming: Ettevõtlikkuspädevust arendavad uurimuslike
tööde tegemine, kus püstitatakse uusi probleeme
(hüpoteese), mis veenvalt ära põhjendatakse või ümber
lükatakse. Läbivatest teemadest seostub siin liiklusteema
(„Tervis ja ohutus“).
5. Tahkis, vedelik, gaas – 7. klass
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ainete iseenesliku segunemise uurimine.
2. Soojuspaisumise uurimine. Aine tiheduse muutumine
soojuspaisumisel.
3. Termomeetri gradueerimine.
Lõiming geograafiaga: kivimite murenemine
soojuspaisumise tagajärjel.
6. Mehaaniline töö ja energia – 7. klass
Mehaaniline töö ja energia. Mehaanilise energia
muundumine ja jäävus.
Põhimõisted: mehaaniline töö, mehaaniline energia,
kineetiline energia, potentsiaalne energia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Töö määramine trepist ülesminekul.
2. Kineetilise ja potentsiaalse energia määramine.
Lõiming: Energia mõiste seostub eelkõige läbiva teemaga
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“.
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 kirjeldab mehaanilist liikumist
trajektoori ja kiiruse järgi, määrab
keha liikumise kiiruse ning toob
näiteid kehade liikumise kohta
keskkonnas;
 mõõdab või määrab keha kiirust ja
keskmist kiirust, läbitud teepikkust
ning raskusjõudu;
 põhjendab keha liikumise kiiruse ja
suuna muutumist jõu olemasoluga,
toob näiteid igapäevaelust;
põhjendab raskusjõust põhjustatud
nähtusi;
 esitab teepikkuse sõltuvuse ajast
graafiliselt, eristades põhjusetagajärje seost.







põhjendab aineosakeste
vastastikmõjuga tahkiste kuju
säilivust ja kõvadust, vedelike
voolavust ning gaaside lenduvust;
põhjendab ainete iseeneslikku
segunemist ja toob näiteid ainete
iseenesliku segunemise kohta
looduses;
kirjeldab soojuspaisumise olemust
ning toob näiteid soojuspaisumise
rakenduste ja tähtsuse kohta
looduses.

 vormistab ja lahendab
arvutusülesandeid töö ja energia
arvutamiseks, teisendades
valemeid;
 toob näiteid mehaanilise energia
muundumise kohta;
 määrab energiat ja tööd.
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7. Soojusülekanne – 7. klass
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.
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).
Lõiming: geograafia: Konvektsioon atmosfääris ja Maa
sisemuses – laamtektoonika alus. Päikesekiirgus ja maapinna
ning õhu temperatuuri muutus ööpäeva kestel. Läbivate
teemadega „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ja
„Tehnoloogia ja innovatsioon“ seostub eelkõige
päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamine.
8. Aine olekute muutumine – 7. klass
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Soojuse kulumine aine sulamiseks ja aurumiseks.
2. Keemise vaatlemine.
Lõiming geograafiaga: geograafias käsitletakse mineraalide
tardumise mõistet. Tardumine eeldab mineraalide segu,
mille tahkumistemperatuur on erinev. Näiteks magma
koosneb erinevatest mineraalidest. Magma jahtumisel
hakkavad esmalt tahkuma kõrgema sulamistemperatuuriga
ained. Tekivad mõne millimeetri suurused kristallid. Mida
madalmaks muutub magma temperatuur, seda rohkem
aineid tahkub. Tardkivimi näiteks on graniit. Maa vahevöös
esinev mass on pigem tardunud olekus. Teatud kohtades,
kus esinevad konvektsioonivoolud, see mass liigub.
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 põhjendab soojuse kandumist ühelt
kehalt teisele soojusjuhtivuse,
konvektsiooni ja kiirguse abil, toob
näiteid soojusülekande praktilise
rakenduse ja esinemise kohta
looduses;
 seostab aineosakeste
soojusliikumist ja temperatuuri;
 põhjendab energiasäästu vajadust
ning toob näiteid soojuskao
vähendamise võimaluste kohta;
 toob näiteid päikesekiirguse kui
alternatiivenergia kasutamise
kohta.

 kirjeldab kaste, udu ja härmatise
tekkimist;
 rakendab seaduspärasusi: aine
sulamiseks, aurumiseks ja
sublimeerumiseks kulub soojust;
tahkumisel, kondenseerumisel ja
härmastumisel vabaneb soojust.

3. BIOLOOGIA

…
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4. GEOGRAAFIA
4.1. III kooliaste
4.1.1. Kooliastme õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
1) huvitub looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja
sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus;
2) on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest ning saab aru
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;
3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade
loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid;
4) kasutab geograafiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades;
5) kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis
sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja ühiskonnas toimuvate protsesside selgitamisel,
nähtuste ja objektide kirjeldamisel ning probleemide lahendamisel;
6) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias omandatud teadmisi ja
oskusi karjääri planeerides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.
4.1.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Õppesisu
Kaardiõpetus
Geoloogia
Pinnamood
Rahvastik
Kliima
Veestik
Loodusvööndid
Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia
Euroopa ja Eesti kliima
Euroopa ja Eesti veestik
Euroopa ja Eesti rahvastik
Euroopa ja Eesti asustus
Euroopa ja Eesti majandus
Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetetööstus
Euroopa ja Eesti teenindus
Kokku

7. klass
9
9
8
6
35

8. klass
15
15
30
70

9. klass
9
7
6
9
8
10
7
8
70

4.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused,
üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.
Õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise
korraldusest sh hindamise kriteeriumidest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast
õppeveerandi algul.
Kaardiõpetus
Õpitulemused
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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, kasutades kaardil erinevalt esitatud mõõtkava ning looduses
sammupaari;
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi
asukoha;
5) määrab ajavööndite kaardi järgi kellaaja erinevuse maakera eri kohtades;
6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast;
7) kasutab trüki- ja digitaalseid kaarte, 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 digitaalsed kaardid, 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, digitaalne kaart, 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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine (vahemaade mõõtmine, aadressi järgi otsing,
koordinaatide määramine, objektide leidmine ja tähistamine).
Lõiming:
matemaatika: mõõtmine, mõõtühikute kasutamine ja teisendamine, diagrammi lugemine ja
koostamine, skaala ja plaani koostamine; ajalugu: geograafia areng, maadeavastused, ajaloos
kasutatavad kaardid; eesti keel: kohanimede õigekiri, suur algustäht; võõrkeel: sõnavara
täienemine mitmesuguste infoallikatega töötamisel; kehaline kasvatus: orienteerumine
maastikul.
Geoloogia
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab jooniste järgi Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimaluste
kohta;
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;
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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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi)
kirjeldamine ning võrdlemine;
2) Teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse koostamine ühest geoloogilisest nähtusest
(maavärinast või vulkaanist) või mõne piirkonna iseloomustamine geoloogilisest aspektist.
Lõiming:
7. kl loodusõpetus: aine tihedus ja mass, temperatuur, sulamine, tahkumine,
sulamistemperatuur, soojusülekande liigid, konvektsioon, soojuspaisumine; 8. kl füüsika:
aine tihedus ja rõhk, 9. kl füüsika: lained; ainete olekute muutused; ajalugu: katastroofilised
maavärinad ja vulkaanipursked minevikus; bioloogia: fossiilid; matemaatika: andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine; võõrkeel: sõnavara täienemine mitmesuguste
infoallikatega töötamisel.
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) kirjeldab suure mõõtkavaga 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 muutumise kohta erinevate tegurite
(murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel;
6) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel,
mägedes liikumisega kaasnevate riskide ning nende vältimise võimaluste kohta.
Õppesisu
Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Mäestikud ja mägismaad.
Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. Tasandikud. Inimese elu ja
8
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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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe
iseloomustuse koostamine.
Lõiming:
Erinevalt teistest on see teema suhteliselt iseseisev ja vähe lõimitav teiste õppeainetega.
Füüsika: soojuspaisumine murenemisprotsessis; ajalugu: pinnamoe mõju asustuse
kujunemisele, ajaloosündmustega seotud konkreetsete pinnavormide (Skandinaavia mäestik,
Alpid, Püreneed jmt) leidmine kaardilt; kehaline kasvatus: pinnamoe lugemine
orienteerumiskaardilt ja sellega arvestamine raja läbimisel; läbiv teema - turvalisus:
nõlvakalle ja liiklus.
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 ja väärtustab eri rahvaste
keelt ja traditsioone;
4) leiab kaardilt ning nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning
kirjeldab 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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi üldandmete ning sümboolika leidmine,
geograafilise asendi ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine.
Lõiming:
ajalugu: maailma poliitiline kaart, inimasustus eri regioonides, linnade paiknemine ja teke;
matemaatika: diagrammide analüüs, osatähtsuse protsent, töö arvandmetega, IT-andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine; võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete
materjalidega töötamisel, kohanimede õigekiri ja hääldamine.
4.1.4. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
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Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused,
üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.
Õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise
korraldusest sh hindamise kriteeriumidest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast
õppeveerandi algul.
Kliima
Õpitulemused
Õpilane:
1) teab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat;
2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi
järeldusi oma tegevust ja riietust plaanides;
3) selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise
põhjusi;
kirjeldab joonise järgi üldist õhuringlust;
4) selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale;
5) leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise
kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega;
6) iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud
kohtade kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi;
7) toob näiteid ilma ja kliima mõju kohta inimtegevusele.
Õppesisu
Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid.
Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos.
Üldine õhuringlus. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja
kliima mõju inimtegevusele.
Põhimõisted:
ilm, kliima, ilmakaart, kliimakaart, kliimadiagramm, kuu ja aasta keskmine temperatuur,
päikesekiirgus, õhumass, passaadid, mandriline ja mereline kliima, briisid, lumepiir,
tuulepealne ja tuulealune nõlv, kliimavööde.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) internetist ilmaandmete leidmine ja nende põhjal ilma kirjeldamine etteantud kohas;
2) kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide järgi kahes etteantud kohas ning
erinevuste selgitamine.
Lõiming:
8. kl füüsika: valgus ja valguse sirgjooneline levimine; valguse peegeldumine ja neeldumine,
langemis-ja peegeldumisnurk; rõhumisjõud looduses ja tehnikas, rõhk, baromeeter,
soojusülekanne, soojusliikumine, soojuspaisumine, Celsiuse skaala, universaalne
temperatuuriskaala, siseenergia, soojusmahtuvus, temperatuurimuut, soojusjuhtivus,
konvektsioon, soojuskiirgus; matemaatika: joon- ja tulpdiagrammi lugemine, aritmeetilise
keskmise ja temperatuuriamplituudi arvutamine; võõrkeel: sõnavara täienemine
võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Veestik
Õpitulemused
Õpilane:
1) seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutused kliimaga;
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2) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob esile
erinevuste põhjused;
3) kirjeldab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal jõgesid
ning vee kulutavat, edasikandvat ja kuhjavat tegevust erinevatel lõikudel;
4) põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide järgi veetaseme muutumist jões;
5) iseloomustab teabeallikate põhjal järvi ja veehoidlad ning nende kasutamist;
6) iseloomustab veeringet, selgitab vee ning veekogude tähtsust looduses ja
inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajaduse kohta.
Õppesisu
Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja
jääolud maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe
kujunemisele. Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. Veekogude kasutamine ja
kaitse.
Põhimõisted:
veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, sisemeri, ääremeri, vee soolsus, lang, voolukiirus,
põrke- ja laugveer, soot, jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, madalvesi,
üleujutus, soolajärv.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi vooluvee kulutava ja kuhjava tegevuse
uurimine etteantud jõe erinevatel lõikudel;
2) teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud mere kohta.
Lõiming:
keemia/loodusõpetus:
soolsus;
füüsika:
aine
olekud,
veeringe,
(aurumine,
kondenseerumine), vee kulutav ja kuhjav tegevus; matemaatika: andmete kogumine,
tõlgendamine ja esitamine; bioloogia: veekogud kui elukeskkondning veekogude
reostumine ja kaitsmine; võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete materjalidega
töötamisel, kohanimede õigekiri ja hääldamine.
Loodusvööndid
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunneb joonistel ja piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi järgi nende
paiknemist;
2) kirjeldab loodusvööndite kliimat, veestikku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi taimi
ja loomi ning analüüsib nendevahelisi seoseid;
3) tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid ning joonistel ja piltidel
maastiku, taimed, loomad ja mullad;
4) teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri
mäestikes;
5) selgitab liustike tekkepõhjusi ning kirjeldab nende paiknemist ja tähtsust;
6) toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates
loodusvööndites ja mäestikes;
7) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate põhjal etteantud piirkondi: geograafilist asendit,
pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust,
loodusvarasid, rahvastikku, asustust, teedevõrku ja majandust ning analüüsib
nendevahelisi seoseid.
Õppesisu
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Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe)
vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd.
Tundra. Parasvöötme okas- ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets.
Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes.
Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.
Põhimõisted:
loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon, seniit, põhja- ja lõunapolaarjoon, polaaröö ja -päev,
igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, erosioon,
bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, mandrija mägiliustik, Arktika, Antarktika.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) teabeallikate põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse koostamine, kus on analüüsitud
looduskomponentide vastastikuseid seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme;
2) ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine.
Lõiming:
bioloogia: elus ja eluta looduse vastastikused seosed, bioloogiline mitmekesisus,
organismide
kohastumused
erinevates
keskkondades,
keskkonnaprobleemid
loodusvööndites; keemia: aineringed; füüsika: õhutemperatuur ja õhurõhk, õhuringlus;
ajalugu:inimasustus erinevates
keskkonnatingimustes;
emakeel: väljendusoskuse
arendamine piirkondade kirjeldamisel ja iseloomustamisel; võõrkeel: sõnavara täienemine
võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
4.1.5. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused,
üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.
Õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise
korraldusest sh hindamise kriteeriumidest ja planeeritavatest üritustest teavitab õpetaja õpilast
õppeveerandi algul.
Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia
Õpitulemused
Õpilane:
1) iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit;
2) kirjeldab ja võrdleb kaardi järgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja
pinnamoodi;
3) seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega;
4) kirjeldab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti
geoloogilist ehitust;
5) iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis;
6) iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis;
7) nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad
tipud, tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud.
Õppesisu
Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise
ehitusega. Eesti pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. Mandrijää tegevus
Euroopa, sh Eesti pinnamoe kujunemises.
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Põhimõisted:
loodusgeograafiline ja majandusgeograafiline asend, Eesti põhikaart, maastik, kõrg- ja
madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana mäestik, platvorm, kilp,
geokronoloogiline skaala, kõrgustik, madalik, lavamaa, mandrijää, moreen, moreenküngas,
voor, moreentasandik.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) Eesti ja mõne teise Euroopa riigi geograafilise asendi võrdlemine;
2) teabeallikate põhjal ülevaate koostamine kodumaakonna pinnamoest ja maavaradest ning
seostamine geoloogilise ehitusega.
Lõiming:
Euroopa poliitiline kaart, geokronoloogilise ja ajaloolise ajaskaala võrdlemine; keemia:
alused, lahustumine; võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti kliima
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat
kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale;
2) iseloomustab ilmakaardi järgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või
madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled);
3) mõistab kliimamuutuste uurimise tähtsust ja toob näiteid tänapäevaste
uurimisvõimaluste kohta;
4) toob näiteid kliimamuutuste võimalike tagajärgede kohta.
Õppesisu
Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas.
Eesti kliima. Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas.
Põhimõisted:
samatemperatuurijoon ehk isoterm, õhurõhk, hoovus, läänetuuled, kõrg- ja madalrõhuala,
soe ja külm front, tsüklon, antitsüklon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
internetiandmete järgi ilma võrdlemine etteantud kohtades ning erinevuste põhjendamine.
Lõiming:
füüsika: valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine ja neeldumine,
langemis- ja peegeldumisnurk, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, rõhk, baromeeter,
soojusülekanne, soojusliikumine, soojuspaisumine, Celsiuse skaala, universaalne
temperatuuriskaala, siseenergia, soojusmahtuvus, temperatuurimuut, soojusjuhtivus,
konvektsioon, soojuskiirgus, õhu liikumine tsüklonis, sademete teke; matemaatika:
kliimadiagrammi lugemine, aritmeetilise keskmise ja temperatuuriamplituudi arvutamine;
võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti veestik
Õpitulemused
Õpilane:
1) iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende
lahendamise võimaluste kohta;
2) kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja
skäärrannikut;
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3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning
põhjaveega seotud probleeme Eestis;
4) teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja
majanduslikku tähtsust;
5) kirjeldab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja
Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi ning jõgesid.
Õppesisu
Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik
kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. Põhjavee
kujunemine ja liikumine. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis.
Põhimõisted:
valgla, veelahe, riimvesi, pankrannik, laidrannik, skäärrannik, luide, maasäär, rannavall,
põhjavesi, veega küllastunud ja küllastamata kihid, põhjavee tase, vett läbilaskvad ning vett
pidavad kivimid ja setted.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
kodukoha joogivee omaduste ja kasutamise uurimine.
Lõiming:
keemia: vee keemiline koostis, joogivesi, riimvesi, Läänemere reostumine; füüsika: põhjavee
kujunemine; bioloogia: Läänemere elustiku eripära ja Läänemerega seotud
keskkonnaprobleemid, soode ökoloogiline tähtsus; võõrkeel: sõnavara täienemine
võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti rahvastik
Õpitulemused
Õpilane:
1) otsib teabeallikaist infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku uurimise
ja selle olulisuse kohta;
2) analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu ning
selle muutumist;
3) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud
riigi, sh Eesti rahvastikku ja selle muutumist;
4) toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevate probleemide kohta Euroopas, sh
Eestis, ning nende lahendamise võimaluste kohta;
5) selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast;
6) iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise
mitmekesisuse kohta.
Õppesisu
Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe
erinevused Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku
vananemisega kaasnevad probleemid. Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja
selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas.
Põhimõisted:
rahvaloendus, rahvastikuregister, sündimus, suremus, loomulik iive, rahvastikupüramiid,
rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon, sisseränne, väljaränne, vabatahtlik ränne,
sundränne, pagulased, rahvuslik koosseis.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) teabeallikate järgi oma maakonna või koduasula rahvastiku analüüsimine;
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2) rahvastikupüramiidi põhjal rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu analüüsimine
etteantud Euroopa riigis.
Lõiming:
ajalugu ja ühiskonnaõpetus: migratsioon Euroopas, sh Eestis, ja selle mõju ühiskonnale;
matemaatika: diagrammide analüüs, üldkordajate arvutamine; võõrkeel: sõnavara
täienemine võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti asustus
Õpitulemused
Õpilane:
1) analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis;
2) analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti
näitel;
3) nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide
kohta Euroopas, sh Eestis, ja kirjeldab nende lahendamise võimalusi;
4) võrdleb linna ja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;
5) nimetab ning näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu.
Õppesisu
Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad. Linnastumise põhjused ja
linnastumine Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad. Linnastumisega
kaasnevad majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted:
linnastumine, linnastu, valglinnastumine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
lühiuurimuse koostamine koduasulast.
Lõiming:
ajalugu ja ühiskonnaõpetus: linnade kujunemine ja kasv Euroopas, Eesti asustus ja
haldusjaotus minevikus ja tänapäeval, linnastumisega kaasnevad probleemid; bioloogia:
linnastumisega kaasnevad keskkonnaprobleemid; matemaatika: andmete kogumine,
tõlgendamine ja esitamine, rahvastiku keskmise tiheduse arvutamine; võõrkeel: sõnavara
täienemine võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti majandus
Õpitulemused
Õpilane:
1) analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele
ning toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta;
2) rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel;
3) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise
mõju kohta keskkonnale;
4) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid
ning puudusi elektrienergiat tootes;
5) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi
kasutamist energiat tootes;
6) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta;
7) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist;
8) toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta.
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Õppesisu
Majandusressursid. Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud. Energiaallikad,
nende kasutamise eelised ja puudused. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid.
Eesti energiamajandus. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euroopa peamised
majanduspiirkonnad.
Põhimõisted:
majanduskaardid, majandusressursid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital,
tööjõud, tööjõu kvaliteet, esmasektor, tööstus, teenindus, energiamajandus, energiaallikad:
soojus-, tuuma-, hüdro-, tuule- ja päikeseenergia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
kahe Euroopa riigi energiaallikate kasutamise analüüsimine elektrienergia tootmisel.
Lõiming:
ühiskonnaõpetus: majanduse struktuur, tööjõud, kapital; füüsika: energialiigid; keemia:
süsinikuühendid kütustena; matemaatika: andmete kogumine, tõlgendamine ja esitamine,
võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete materjalidega töötamisel.
Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus
Õpitulemused
Õpilane:
1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;
2)
iseloomustab
põllumajanduse
arengueeldusi
Eestis
ja
põhjendab
spetsialiseerumist;
3) kirjeldab mulda kui ressurssi;
4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;
5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;
6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende
lahendamise võimaluste kohta.
Õppesisu
Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eri tüüpi põllumajandusettevõtted
ja toiduainetööstus Euroopas. Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajandusega
seotud keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted:
taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa,
taimekasvuperiood, looma- ja taimekasvatustalud, istandused.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
toidukaupade päritolu uurimine ning kodu- ja välismaise kauba osatähtsuse hindamine
tootegrupiti.
Lõiming:
bioloogia: toiduainete koostis, tervislik toitumine, toiduvalmistamise tehnoloogia; taimede
kasvunõuded kui taimekasvatussaaduste tootmise alus, loomade kasv ja areng kui
loomakasvatussaaduste tootmise alus; keemia: toidulisandid, taimekaitsevahendid, väetised;
ajalugu: erinevate kultuuride traditsioonid; võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete
materjalidega töötamisel; matemaatika: ühikud (t, ha), saagikuse arvestamine (t/ha kohta).
Euroopa ja Eesti teenindus
Õpitulemused
Õpilane:
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1) toob näiteid erinevate teenuste kohta;
2) iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, sh Eesti
turismi arengueeldusi ja turismimajandust;
3) toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna
majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale;
4) analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning erinevate kaupade
veol;
toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta;
5) iseloomustab ning analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eestisisestes sõitjate- ja kaubavedudes;
6) toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise
võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist.
Õppesisu
Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev majandusharu. Turismi liigid.
Euroopa peamised turismiressursid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti
turismimajandus. Transpordi liigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning erinevate
kaupade veol. Euroopa peamised transpordikoridorid. Eesti transport.
Põhimõisted:
isiku- ja äriteenused, avaliku ja erasektori teenused, turism, transport, transiitveod.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
1) teabeallikate põhjal ülevaate koostamine oma linna või maakonna turismiarengu
eeldustest ja peamistest vaatamisväärsustest;
2) reisi marsruudi ja graafiku koostamine, kasutades teabeallikaid.
Lõiming:
bioloogia: turismi ja transpordiga kaasnevad keskkonnaprobleemid; ajalugu ja
ühiskonnaõpetus: vanad kultuuripiirkonnad ja kultuuriobjektid, usundid, poliitilise kaardi
ning majandussidemete kujunemine; võõrkeel: sõnavara täienemine võõrkeelsete
materjalidega töötamisel; ajalugu, kirjandus, kunst, muusika: Euroopa ja Eesti
kultuuriloolised paigad kui turismiobjektid; matemaatika: ühikud, reisijakilomeeter,
tonnkilomeeter, vahemaad.
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5. FÜÜSIKA
5.1. Üldalused
5.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja
ühiskonna arengus;
2) on omandanud argielus toimimiseks ja elukestvaks õppimiseks vajalikke füüsikateadmisi ning
protsessioskusi;
3) oskab probleeme lahendades rakendada loodusteaduslikku meetodit;
4) on omandanud ülevaate füüsika keelest ja oskab seda lihtsamatel juhtudel kasutada;
5) arendab loodusteadusliku teksti lugemise ja mõistmise oskust, õpib teatmeteostest ning internetist
leidma füüsikaalast teavet;
6) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse ja
ühiskonda;
7) on omandanud ülevaate füüsika seosest tehnika ja tehnoloogiaga ning vastavatest elukutsetest;
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on
motiveeritud elukestvaks õppeks.
5.1.2. Õppeaine kirjeldus
Füüsika kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Füüsika tegeleb loodusnähtuste seletamise ja vastavate
mudelite loomisega ning on tihedalt seotud matemaatikaga. Füüsika paneb aluse tehnika ja
tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnilisi elukutseid.
Füüsikaõpetuses lähtutakse loodusainete (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) lõimimisel kahest
suunast. Vertikaalselt lõimuvad need õppeained ühiste teemade kaudu, nagu areng (evolutsioon),
vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), süsteem ja struktuur; energia, tehnoloogia,
keskkond (ühiskond). Vertikaalset lõimimist toetab valdkonna spetsiifikat arvestades õppeainete
horisontaalne lõimumine.
Põhikooli füüsikakursus käsitleb üksnes väikest osa füüsikalistest nähtustest ja loob aluse, millel
hiljem tekib tervikpilt füüsikast kui loodusteadusest. Füüsikaõppes seostatakse õpitavat
igapäevaeluga, matemaatiliste oskustega, tehnika ja tehnoloogiaga ning teiste loodusainetega.
Nähtustega tutvumisel eelistatakse katset, probleemide lahendamisel aga loodusteaduslikku
meetodit. Õppeprotsessis kujunevad õpilasel õpioskused, mida vajatakse edukaks (füüsika)õppeks.
Lahendades arvutus-, graafilisi ning probleemülesandeid ja hinnates saadud tulemuste reaalsust,
luuakse alus kriitilisele mõtlemisele.
Füüsikat õppides saab õpilane esialgse ettekujutuse füüsika keelest ja õpib seda kasutama. Õpilaste
väärtushinnangud kujunevad probleemide lahendusi teaduse üldise kultuuriloolise kontekstiga
seostades. Seejuures käsitletakse füüsikute osa teadusloos ning füüsika ja selle rakenduste tähendust
inimkonna arengus.
Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaeluga seostatult.
Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest arendamisest,
suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks
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kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu,
ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, õppekäike jne. Õppetööd planeerides võib õpetaja muuta
käsitletavate teemade järjekorda, seejuures tuleb jälgida, et muudetud teemade järjestus jälgiks
õpilaste arengulisi iseärasusi ning õpetamine toimuks abstraktsuse kasvamise printsiibi kohaselt.
Teemade järjekorra muutmisel tuleb tagada motivatsioon füüsika õppimiseks ja seeläbi loodetav
parem õpitulemuste saavutamine. Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT
võimalusi.
Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö
planeerimise, vaatluste tegemise, mõõtmise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused.
Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates verbaalseid ning visuaalseid
esitusvorme. Olulisel kohal on erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe
kriitilise hindamise oskus.
5.1.3. Üldpädevuste kujundamine füüsikas
Väärtuspädevus. Väärtustatakse teadmiste ja oskuste omandamist läbi õpiprotsessi rakendades
seejuures uurimusliku lähenemist ja probleemide lahendamist. Loomulikult arendab õpetaja kõikides
ainetundides mitmesuguseid väärtusi läbi isikliku eeskuju. Dilemmaülesanded on omased küll
rohkem eluslooduse käsitlusel, kuid energeetikaprobleemide kaudu saab vägagi erinevaid
väärtustega seotud pädevusi edukalt arendada.
Sotsiaalne pädevus. Õpitakse erinevates situatsioonides – praktilistes töödes, projektides,
rühmatöödes ja rollimängudes omavahel koostööd tegema, üksteisega arvestama, kaasõpilaste
arvamust kuulama. Keskkonnakaitse ja inimese tervisega seonduvate teemade käsitlemisel on
võimalik rakendada rühmatöid või väitlusi võttes probleemide lahendamisel arvesse lisaks
teaduslikele ka seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid aspekte.
Enesemääratluspädevus. Füüsikatundides toimub lisaks süstemaatilisele uute teadmiste saamisele ka
nende väärtustamine ning nende teadmiste rakendusvõimaluste näitamine. Seeläbi tekib õpilasel
arusaamine mitmesugustest looduse ja tehnoloogiaga seotud elukutsetest ning saadud teadmised
aitavad kindlasti õpilast järgneval kutsevalikul.
Õpipädevus. Kui üldine õpipädevus on kujundatud juba 1.-7. klassis, siis 8.-9. klassi füüsikas viiakse
rõhuasetus enesejuhitud õppimise oskuste kujundamisele probleemide lahendamisel ja uurimusliku
õppe rakendamisel nii reaalses kui ka arvutipõhistes õpikeskkondades. Seejuures arendatakse
õpilastel oskusi uute teadmiste omandamiseks ja hüpoteeside kontrollimiseks, probleemide
lahendamiseks vajalike tegevuste planeerimiseks, läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Erinevate
ülesannete lahendamisel õpitakse ka õppimiseks vajalikku taustinfot leidma ning kriitiliselt hindama.
9. klassi lõpetamisel peaks õpilased olema suutelised iseseisvalt õppima ning oma teadmisi ja oskusi
hindama, et seeläbi edasisi õpinguid planeerida.
Suhtluspädevus. Õpitakse korrektselt kasutama füüsikalisi termineid ja teaduskeelele omast stiili.
Uurimuslike ülesannete ja probleemide lahendamise tulemuste kirjalikul ja suulisel esitamisel
hinnatakse keele kasutamise korrektsust nii õpetaja kui ka kaasõpilaste poolt.
Matemaatikapädevus. Matemaatikapädevust on see üldpädevus, mille arendamist füüsikatundides
ehk kõige enam läbi viia. Uues ainekavas on sellekohaseid suuniseid palju – alates füüsikaülesannete
lahendamisel ettetulevatele matemaatiliste oskuste (tehted kümneastmetega, protsentarvutused,
seoste rakendused füüsika ülesannete lahendamisel) arendamisele ja kriitilise mõtlemise
kujundamisele kuni kõikidele loodusainetele omase uurimusliku õppe kasutamisel ettetulevate
probleemide lahendamisele. Loomulikult tuleb uurimusliku õppe kasutamisel andmeid analüüsida ja
tõlgendada, aga ka tulemused esitada tabelite ja joonistena. Kindlasti arendatakse matemaatilise info
analüüsi ja esitamise oskust kõigi füüsikas käsitletavate teemade juures.
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse läbi probleemide sõnastamise ja nende
lahendamiseks sobilike strateegiate väljatöötamise. Seejuures tutvutakse ka erinevate elukutsete ja
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tehnoloogiliste rakendustega, mis eeldavad füüsika-alaseid teadmisi ja oskuseid. Uurimuslik õpe on
iseenesest suunatud sellele, et õpilased õpiksid probleemide esinemisel püstitama eesmärke nende
lahendamiseks, leidma iseseisvalt lahendusi ning reageerima paindlikult ideede teostamisel ilmnenud
piirangutele ja võimalustele.
5.1.4. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) lähtutakse sellest, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud,
praktilised tööd, töö arvutipõhiste õpikeskkondadega ning veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega),
et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud
käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused,
ettevõtted jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe,
õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja protsesside
vaatlemine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete
probleemide lahendamine) jne.
5.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 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.
Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Kirjalikke ülesandeid
hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei
arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane
peab teadma, mida ja millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on
hindamise kriteeriumid.
Füüsika õpitulemusi hinnates peetakse oluliseks nii erinevate mõtlemistasandite arendamist füüsika
kontekstis kui ka uurimuslike ja otsuste tegemise oskuste arendamist. Nende suhe hinde
moodustumisel on üldjuhul vastavalt 80% ja 20%. Mõtlemistasandite arendamisel moodustab
üldjuhul 50% hindest madalamat järku ning 50% kõrgemat järku mõtlemistasandite oskuste
rakendamist eeldavad ülesanded. Uurimuslikke oskusi hinnatakse nii terviklike uurimuslike tööde
käigus kui ka üksikuid oskusi eraldi arendades. Põhikoolis arendatavad peamised uurimuslikud
oskused on probleemi sõnastamise, taustinfo kogumise, uurimisküsimuste sõnastamise, töövahendite
käsitsemise, katse hoolika ja organiseeritud tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise,
ohutusnõuete järgimise, tabelite ja diagrammide koostamise ning analüüsi, järelduste tegemise ning
tulemuste esitamise oskused.
5.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
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2. Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud,
spetsiaalse
kattega
töölauad
ning
infoja
kommunikatsioonitehnoloogilised
demonstratsioonivahendid õpetajale.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekavas nimetatud praktiliste tööde läbiviimiseks katsevahendid ja
-materjalid ning demonstratsioonivahendid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide
läbiviimiseks vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks.
5. Õppeprotsessis võimaldatakse vastavalt kooli õppekavale vähemalt korra õppeaastas õpet
väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis ning laboris).
6. Õppeprotsessis võimaldatakse vastavalt ainekavale õppimist arvutiklassis, kus saab läbi viia
ainekavas loetletud töid.
5.2. III kooliaste
5.2.1. Kooliastme õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
1) kasutab füüsika mõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtuste
kirjeldamisel, selgitamisel ja prognoosimisel;
2) lahendab situatsioon-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid, mille lahenduse üksikosa sisaldab kuni kaks
valemiga esitatud seost, ning hindab saadud tulemuse tõepärasust;
3) teisendab mõõtühikuid, kasutades eesliiteid mega-, kilo-, detsi-, senti-, milli-, mikro- ja nano-;
4) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimuse või -küsimusi, kavandab ja viib
läbi eksperimendi, töötleb katseandmeid (tabel, aritmeetiline keskmine, mõõtemääramatuse
hindamine, graafik) ning teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta;
5) leiab füüsikaalast infot käsiraamatutest ja tabelitest ning kasutab leitud teavet ülesannete
lahendamisel;
6) visandab füüsikaliste objektide, nähtuste ja rakenduste jooniseid;
7) lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid;
8) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates olukordades
(loodusteaduslikud tekstid, isiklikud kogemused) ning pakub neile võimalikke selgitusi;
9) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse ja
ühiskonda.
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5.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Valgusõpetus
Valgus ja valguse sirgjooneline levimine
Valguse peegeldumine
Valguse murdumine
Mehaanika
Liikumine ja jõud
Kehade vastastikmõju
Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
Mehaaniline töö ja energia
Võnkumine ja laine
Elektriõpetus
Elektriline vastastikmõju
Elektrivool
Vooluring
Elektrivoolu töö ja võimsus
Magnetnähtused
Soojusõpetus. Tuumaenergia
Aine ehituse mudel. Soojusliikumine
Soojusülekanne
Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused
Tuumaenergia
Kokku

8. klass
22
7
6
7
48
9
10
12
10
9
70

9. klass
41
6
6
13
10
6
29
5
8
10
6
70

5.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
1. Valgusõpetus – 8. klass
Õppesisu
Valgusallikas. Päike. Täht. Valgus kui
energia. Valgus kui liitvalgus. Valguse
spektraalne koostis. Valguse sirgjooneline
levimine.
Lõiming: Keemia – reaktsioonide
toimumise tingimused: fotosüntees.
Valguse peegeldumine
Peegeldumisseadus. Tasapeegel, eseme ja
kujutise sümmeetrilisus. Mattpind.
Esemete nägemine. Valguse
peegeldumise nähtus looduses ja
tehnikas. Kuu faaside teke. Kumer- ja
nõguspeegel.
Lõiming: Geograafia – kliima:
päikesekiirgus ja pinnamoe mõju kliimale

Valguse murdumine

Õpitulemused
 selgitab objekti Päike kui valgusallikas tähtsaid
tunnuseid;
 selgitab mõistete valgusallikas, valgusallikate liigid,
liitvalgus olulisi tunnuseid;
 teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas levib
valgus sirgjooneliselt, tähendust.
 teab peegeldumise ja valguse neeldumise olulisi
tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning
kasutab neid praktikas;
 nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja
mattpind olulisi tunnuseid;
 selgitab peegeldumisseadust, s.o valguse
peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne
langemisnurgaga, ja selle tähendust, kirjeldab seose
õigsust kinnitavat katset ning kasutab seost
praktikas;
 toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli
kasutamise kohta.
 kirjeldab valguse murdumise olulisi tunnuseid,
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Valguse murdumine. Prisma.
Kumerlääts. Nõguslääts. Läätse
fookuskaugus. Läätse optiline tugevus.
Kujutised. Luup. Silm. Prillid. Kaug- ja
lühinägelikkus. Fotoaparaat. Valguse
murdumise nähtus looduses ja tehnikas.
Kehade värvus. Valguse neeldumine,
valgusfilter.
Põhimõisted: täht, täis- ja poolvari,
langemis-, murdumis- ning
peegeldumisnurk, mattpind, fookus,
lääts, fookuskaugus, optiline tugevus,
tõeline kujutis, näiv kujutis, prillid.

selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid
probleemide lahendamisel;
 selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse
tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavat
mõõtühikut;
 kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, tõeline
kujutis ja näiv kujutis olulisi tunnuseid;
 selgitab valguse murdumise seaduspärasust, s.o
valguse üleminekul ühest keskkonnast teise murdub
valguskiir sõltuvalt valguse kiirusest ainetes kas
pinna ristsirge poole või pinna ristsirgest eemale;

Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Läätsede ja kujutiste uurimine.
2. Läätsede optilise tugevuse määramine.
3. Täis- ja poolvarju uurimine.
4. Valguskiire murdumist kinnitavate
nähtuste uurimine.
5. Värvuste ja värvilise valguse uurimine
valgusfiltritega.
Lõiming: Matemaatika – pöördvõrdeline
sõltuvus. Bioloogia - silma ehituse ja
talituse seos, nägemishäirete ennetamine
ja korrigeerimine

probleemide lahendamisel;
 kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide,
valgusfiltrite otstarvet ning toob kasutamise näiteid;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes kumerläätse
fookuskaugust või tekitades kumerläätsega esemest
suurendatud või vähendatud kujutise, oskab
kirjeldada tekkinud kujutist, konstrueerida
katseseadme joonist, millele kannab eseme, läätse ja
ekraani omavahelised kaugused, ning töödelda
katseandmeid.

2. Mehaanika – 8. klass
Õppesisu
Liikumine ja jõud
Mass kui keha inertsuse mõõt. Aine
tihedus. Kehade vastastikmõju. Jõud kui
keha kiireneva või aeglustuva liikumise
põhjustaja. Kehale mõjuva jõu
rakenduspunkt. Jõudude tasakaal ja keha
liikumine. Liikumine ja jõud looduses
ning tehnikas.
Lõiming: Geograafia – kaardiõpetus:
vahemaade mõõtmine looduses ja
kaardil. Matemaatika –lihtsamad
graafikud, võrdelise sõltuvuse graafik,
pikkuste kaudne mõõtmine, aritmeetiline
keskmine. Keemia – ainete füüsikalised
omadused, aine tihedus, lahuste tihedus.

selgitab seose D 

1
tähendust ning kasutab seost
f

Õpitulemused
 kirjeldab nähtuse liikumine olulisi tunnuseid ja seost
teiste nähtustega;
 selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse,
kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning
mõõtmisviise, teab kasutatavaid mõõtühikuid;
 teab seose l = vt tähendust ja kasutab seost
probleemide lahendamisel;
 kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks;
 teab, et seose vastastikmõju tõttu muutuvad kehade
kiirused seda vähem, mida suurem on keha mass;
 teab seose



m
tähendust ning kasutab seost
V

probleemide lahendamisel;
 selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik,
mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise
reegleid ning kasutab mõõteriistu praktikas;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja
ruumala, töötleb katseandmeid, teeb katseandmete
põhjal vajalikud arvutused ning teeb järelduse
tabeliandmete põhjal proovikeha materjali kohta;
 teab, et kui kehale mõjuvad jõud on võrdsed, siis
keha on paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt;
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Kehade vastastikmõju
Gravitatsioon. Päikesesüsteem.
Raskusjõud. Hõõrdumine, hõõrdejõud.
Kehade elastsus ja plastsus.
Deformeerimine, elastsusjõud.
Dünamomeetri tööpõhimõte.
Vastastikmõju esinemine looduses ja selle
rakendamine tehnikas.

Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
Rõhk. Pascali seadus. Manomeeter. Maa
atmosfäär. Õhurõhk. Baromeeter. Rõhk
vedelikes erinevatel sügavustel.
Üleslükkejõud. Keha ujumine, ujumise ja
uppumise tingimus. Areomeeter. Rõhk
looduses ja selle rakendamine tehnikas.
Lõiming: Geograafia – kliima: õhurõhk.
Bioloogia – vereringe: vererõhk.
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 teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel liikumisel.
 kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon,
hõõrdumine, deformatsioon olulisi tunnuseid,
selgitab seost teiste nähtustega ning kasutab neid
nähtusi probleemide lahendamisel;
 selgitab Päikesesüsteemi ehitust;
 nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud,
elastsusjõud olulisi tunnuseid;
 teab seose F = m g tähendust ning kasutab seost
probleemide lahendamisel;
 selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamise
reegleid ning kasutab dünamomeetrit jõudude
mõõtmisel;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes dünamomeetriga
proovikehade raskusjõudu ja hõõrdejõudu kehade
liikumisel, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi
uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse
kohta;
 toob näiteid jõududest looduses ja tehnikas ning
loetleb nende rakendusi.
 nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid ja seoseid
teiste nähtustega ning selgitab seost teiste nähtustega
ja kasutamist praktikas;
 selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja
kirjeldab mõõtmise viisi;
 kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud;
 sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides
antakse edasi igas suunas ühteviisi (Pascali seadus)
ning et ujumisel ja heljumisel on üleslükkejõud
võrdne kehale mõjuva raskusjõuga;
 selgitab seoste

Mehaaniline töö ja energia
Töö. Võimsus. Energia, kineetiline ja
potentsiaalne energia. Mehaanilise
energia jäävuse seadus. Lihtmehhanism,
kasutegur. Lihtmehhanismid looduses ja
nende rakendamine tehnikas.
Lõiming: Geograafia – tööstus ja
energiamajandus: energia liigid.
Matemaatika - %-arvutus.

p

F
; p = ρ g h; Fü = ρ Vg tähendust
S

ja kasutab neid probleemide lahendamisel;
 selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes erinevate
katsetingimuste korral kehale mõjuva üleslükkejõu.
 selgitab mehaanilise töö, mehaanilise energia ja
võimsuse tähendust ning määramisviisi, teab
kasutatavaid mõõtühikuid;
 selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline
energia ja kasutegur;
 selgitab seoseid, et:
o keha saab tööd teha ainult siis, kui ta omab
energiat;
o sooritatud töö on võrdne energia muutusega;
o keha või kehade süsteemi mehaaniline energia ei
teki ega kao, energia võib vaid muunduda ühest
liigist teise (mehaanilise energia jäävuse seadus);
o kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst;
o ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös (energia
jäävuse seadus lihtmehhanismide korral);
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 selgitab seoste A= F s ja

Võnkumine ja laine
Võnkumine. Võnkumise amplituud,
periood, sagedus. Lained. Heli, heli
kiirus, võnkesageduse ja heli kõrguse
seos. Heli valjus. Elusorganismide
hääleaparaat. Kõrv ja kuulmine. Müra ja
mürakaitse. Võnkumiste avaldumine
looduses ja rakendamine tehnikas.
Põhimõisted: tihedus, kiirus, mass, jõud,
gravitatsioon, raskusjõud, hõõrdejõud,
elastsusjõud, rõhk, üleslükkejõud,
mehaaniline töö, võimsus, potentsiaalne
energia, kineetiline energia, kasutegur,
võnkeamplituud, võnkesagedus,
võnkeperiood, heli kõrgus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Keha ainelise koostise uurimine
(tuntud ainete tiheduse määramine).
2. Raskusjõu ja hõõrdejõu seose uurimine
dünamomeetriga.
3. Üleslükkejõu uurimine.
4. Pendli võnkumise uurimine.
Lõiming: Geograafia – maavärin,
seismilised lained. Bioloogia - kuulmine,
kõrvaehitus.

N

A
tähendusi ning
t

kasutab neid probleemide lahendamisel;
 selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, pöör,
hammasülekanne otstarvet, kasutamise viise ning
ohutusnõudeid.
 kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine olulisi
tunnuseid ja seost teiste nähtustega;
 selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust
ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid;
 nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli
kõrgus, heli kiirus olulisi tunnuseid;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes niitpendli
(vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli
pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist,
töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi
uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.

5.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
1. Elektriõpetus – 9. klass
Õppesisu
Elektriline vastastikmõju
Kehade elektriseerimine. Elektrilaeng.
Elementaarlaeng. Elektriväli. Juht.
Isolaator. Laetud kehadega seotud
nähtused looduses ja tehnikas.
Lõiming: Keemia – aatomi koostisosad.









Elektrivool
Vabad laengukandjad. Elektrivool
metallis ja ioone sisaldavas lahuses.




Õpitulemused
kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja
elektriline vastastikmõju olulisi tunnuseid ning
selgitab seost teiste nähtustega;
loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng,
elementaarlaeng, keha elektrilaeng, elektriväli olulisi
tunnuseid;
selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega
kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega
kehad tõmbuvad, ja seoste õigsust kinnitavat katset;
viib läbi eksperimendi, et uurida kehade
elektriseerumist ja nendevahelist mõju, ning teeb
järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta.
loetleb mõistete elektrivool, vabad laengukandjad,
elektrijuht ja isolaator olulisi tunnuseid;
nimetab nähtuste elektrivool metallis ja elektrivool
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Elektrivoolu toimed. Voolutugevus,
ampermeeter. Elektrivool looduses ja
tehnikas.
Lõiming: Bioloogia – talituse
regulatsioon: närv, närviimpulss. Keemia
– metallide elektronstruktuur, ioonid,
metallide elektrijuhtivus, metalliline side.

Vooluring
Vooluallikas. Vooluringi osad. Pinge,
voltmeeter. Ohmi seadus. Elektritakistus.
Eritakistus. Juhi takistuse sõltuvus
materjalist ja juhi mõõtmetest. Takisti.
Juhtide jada- ja rööpühendus. Jada- ja
rööpühenduse kasutamise näited.
Lõiming: Keemia - redoksreaktsioonid
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ioone sisaldavas lahuses olulisi tunnuseid, selgitab
seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas;
selgitab mõiste voolutugevus tähendust, nimetab
voolutugevuse mõõtühiku ning selgitab
ampermeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;
selgitab seoseid, et juht soojeneb elektrivoolu toimel,
elektrivooluga juht avaldab magnetilist mõju,
elektrivool avaldab keemilist toimet ning selgitab
seost teiste nähtustega ja kasutamist praktikas.
selgitab füüsikaliste suuruste pinge, elektritakistus ja
eritakistus tähendust ning mõõtmisviisi, teab
kasutatavaid mõõtühikuid;
selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid;
selgitab seoseid, et:
o voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi
seadus)

I

U
;
R

o jadamisi ühendatud juhtides on voolutugevus
ühesuurune I = I1 = I2 = ... ja ahela kogupinge on
üksikjuhtide otstel olevate pingete summa U = U1
+ U2;
o rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge
ühesuurune U = U1 = U2 = ... ja ahela kogu
voolutugevus on üksikjuhte läbivate
voolutugevuste summa I = I1 + I2;
o juhi takistus

Elektrivoolu töö ja võimsus
Elektrivoolu töö. Elektrivoolu võimsus.
Elektrisoojendusriist. Elektriohutus.
Lühis. Kaitse. Kaitsemaandus.
Lõiming: Geograafia - tööstus ja
energiamajandus: energia säästlik
tarbimine.

R

l
;
S

 kasutab eelnevaid seoseid probleemide
lahendamisel;
 selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;
 selgitab takisti kasutamise otstarvet ja
ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite
kasutamise kohta;
 selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet ja
ohutusnõudeid ning toob näiteid elektritarvitite
kasutamise kohta;
 leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal
pinge, voolutugevuse ja takistuse;
 viib läbi eksperimendi, mõõtes otseselt
voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, töötleb
katseandmeid ning teeb järeldusi voolutugevuse ja
pinge vahelise seose kohta.
 selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse
tähendust ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid
mõõtühikuid;
 loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja
kaitsemaandus olulisi tunnuseid;
 selgitab valemite A = I U t, N = IU ja A = N · t
tähendust, seost vastavate nähtustega ja kasutab
seoseid probleemide lahendamisel;
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 kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet,
töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ja
ohutusnõudeid;
 leiab kasutatavate elektritarvitite koguvõimsuse ning
hindab selle vastavust kaitsme väärtusega.
Magnetnähtused
Püsimagnet. Magnetnõel. Magnetväli.
Elektromagnet. Elektrimootor ja
elektrigeneraator kui energiamuundurid.
Magnetnähtused looduses ja tehnikas.
Põhimõisted: elektriseeritud keha,
elektrilaeng, elementaarlaeng, elektriväli,
elektrivool, vabad laengukandjad,
elektrijuht, isolaator, elektritakistus,
vooluallikas, vooluring, juhtide jada- ja
rööpühendus, voolutugevus, pinge, lüliti,
elektrienergia tarviti, elektrivoolu töö,
elektrivoolu võimsus, lühis, kaitse,
kaitsemaandus, magnetväli.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Kehade elektriseerimise nähtuse
uurimine.
2. Juhtide jada- ja rööpühenduse
uurimine.
3. Voolutugevuse ja pinge mõõtmine ning
takistuse arvutamine.
4. Elektromagneti valmistamine ja
uurimine.
Lõiming: Keemia - metallide magnetilised
omadused
2. Soojusõpetus. Tuumaenergia – 9. klass
Õppesisu
Aine ehituse mudel. Soojusliikumine
Gaas, vedelik, tahkis. Aineosakeste
kiiruse ja temperatuuri seos.
Soojuspaisumine. Temperatuuriskaalad.
Lõiming: Keemia - ainete füüsikalise
omadused, agregaatolek, reaktsioonide
kiirendamise võimalused - temp mõju
reaktsiooni kiirusele.
Soojusülekanne
Keha soojenemine ja jahtumine.
Siseenergia. Soojushulk. Aine erisoojus.
Soojusülekanne. Soojusjuhtivus.
Konvektsioon. Soojuskiirguse
seaduspärasused. Termos. Päikeseküte.
Energia jäävuse seadus
soojusprotsessides. Aastaaegade

 loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid;
 selgitab nähtusi Maa magnetväli, magnetpoolused;
 teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused
tõmbuvad, magnetite samanimelised poolused
tõukuvad, et magnetvälja tekitavad liikuvad
elektriliselt laetud osakesed (elektromagnetid) ja
püsimagnetid, ning selgitab nende seoste tähtsust
sobivate nähtuste kirjeldamisel või kasutamisel
praktikas;
 selgitab voolu magnetilise toime avaldumist
elektromagneti ja elektrimootori näitel, kirjeldab
elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi
aspekte ning selgitab ohutusnõudeid nende
seadmete kasutamisel;
 viib läbi eksperimendi, valmistades elektromagneti,
uurib selle omadusi ning teeb järeldusi
elektromagneti omaduste vahelise seose kohta.

Õpitulemused
 kirjeldab tahkise, vedeliku, gaasi ja osakestevahelise
vastastikmõju mudeleid;
 kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi
tunnuseid, seost teiste nähtustega ning kasutamist
praktikas;
 kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala saamist;
 selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad
aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur;
 selgitab termomeeri otstarvet ja kasutamise reegleid.
 kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost
teiste nähtustega ja selle kasutamist praktikas;
 selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi,
teab seejuures kasutatavaid mõõtühikuid;
 selgitab aine erisoojuse tähendust, teab seejuures
kasutatavaid mõõtühikuid;
 nimetab mõistete siseenergia, temperatuurimuut,
soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus olulisi
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vaheldumine. Soojusülekanne looduses ja
tehnikas.
Lõiming: Keemia – normaaltingimused.
Matemaatika - Arvu standardkuju, tehted
10n/-n-ga. Geograafia - hoovuste mõju
kliimale, polaarjooned, polaaröö ja –päev,
päikesekiirguse jaotumine Maal,
aastaaegade kujunemine, merede ja
ookeanide mõju, õhuringlus ja tuuled.

Ainevaldkond "Loodusained" põhikoolis

tunnuseid;
 sõnastab järgmised seosed ning kasutab neid
soojusnähtuste selgitamisel:
o soojusülekande korral levib siseenergia soojemalt
kehalt külmemale;
o keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: töö ja
soojusülekande teel;
o kahe keha soojusvahetuse korral suureneb ühe
keha siseenergia täpselt niisama palju, kui
väheneb teise keha siseenergia;
o mida suurem on keha temperatuur, seda
suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab;
o mida tumedam on keha pind, seda suurema
soojushulga keha ajaühikus kiirgab ja ka neelab;
o aastaajad vahelduvad, sest Maa pöörlemistelg on
tiirlemistasandi suhtes kaldu;
o ning kasutab neid seoseid soojusnähtuste
selgitamisel;
 selgitab seoste Q = c





Aine olekute muutused. Soojustehnilised
rakendused
Sulamine ja tahkumine, sulamissoojus.
Aurumine ja kondenseerumine,
keemissoojus. Kütuse kütteväärtus.
Soojustehnilised rakendused.
Lõiming: Keemia - energia eraldumine ja
neeldumine keemilistes reaktsioonides,
süsinikuühendid kütusena








Tuumaenergia
Aatomi mudelid. Aatomituuma ehitus.
Tuuma seoseenergia. Tuumade
lõhustumine ja süntees. Radioaktiivne
kiirgus. Kiirguskaitse. Dosimeeter. Päike.
Aatomielektrijaam.
Põhimõisted: soojusliikumine,
soojuspaisumine, Celsiuse skaala,
siseenergia, temperatuurimuut,
soojusjuhtivus, konvektsioon,
soojuskiirgus, sulamissoojus,
keemissoojus; kütuse kütteväärtus,
prooton, neutron, isotoop, radioaktiivne










m (t2 – t1) või Q = c m Δt, kus

Δt = t2 - t1 tähendust, seost soojusnähtustega ja
kasutab seoseid probleemide lahendamisel;
selgitab termose, päikesekütte ja
soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise põhimõtet,
kasutamise näiteid ning ohutusnõudeid;
viib läbi eksperimendi, mõõtes katseliselt keha
erisoojuse, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi
keha materjali kohta.
loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja
kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab neid
teiste nähtustega ning kasutab neid praktikas;
selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse
kütteväärtuse tähendust ja teab kasutatavaid
mõõtühikuid;
selgitab seoste Q = λ m, Q = L m ja Q = r m tähendusi,
seostab neid teiste nähtustega ning kasutab neid
probleemide lahendamisel;
lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks
taandatavaid kompleksülesandeid.
nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni,
neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja
tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid;
selgitab seose, et kergete tuumade ühinemisel ja
raskete tuumade lõhustamisel vabaneb energiat,
tähendust, seostab seda teiste nähtustega;
iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab
kiirguste erinevusi;
selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet,
töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning
ohutusnõudeid;
selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid.
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lagunemine, α-, β- ja γ-kiirgus,
tuumareaktsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Kalorimeetri tundmaõppimine ja keha
erisoojuse määramine.
Lõiming: Keemia - aatomi koostis Bohri
aatomimudeli näitel. Geograafia - tööstus
ja energiamajandus: erinevate
elektrijaamade eelised-puudused.
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