
Heakskiidetud õppeaasta 2015/2016 õppenõukogu nr 4 e-koosoleku (29.03.2016) ja 

Tartu Luterliku Peetri Kooli nõukogu 29.03.2016 üldkoosoleku poolt. 

Kinnitatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool 

30.03.2016 üldkoosoleku poolt.

Ajaloo ainekava II kooliastmele

Tartu Luterlik Peetri Kool

Aine üldkirjeldus

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke 

teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama 

minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende seoseid omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste

erineva tõlgendamise põhjusi. Õppeainet sissejuhatavat algõpetust õpetatakse 5. klassis lähtuvalt Eesti 

ajaloost, luues näitlikustavaid paralleele Tartu linna ja Peetri kooli ajalooga.  Käsitluse põhimõte on 

liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava teema ja 

paikadega isiklik seos.  Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming ning lähedaste teemade 

lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest eelkõige usuõpetise ja ühiskonnaõpetuse kontsektis. 

Vastavalt kooli õppekavale kasutatakse II ja III kooliastmes lõimitud aineõpetust. Ainetevahelise lõimingu 

aluseks on kooli väärtuskasvatus. Lõimingu teemaks on igakuine fookusväärtus, millest lähtuvalt koostatakse

klassidele aineõpetajate ja kooli juhtkonna poolt lõimingu trimestrikava. Trimestrikava täitmist arutatakse 

igakuistel aineõpetajate koosolekutel. Väärtuspõhiselt lõimitud aineõpetuse eesmärgiks on õpetada lapsi 

seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi üksteist toetavalt.

Hindamine

Hindamise eesmärk on toetada eelkõige õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Kõige olulisem on näidata, 

kuidas õpitu praegu ja tulevikus õpilase enda eluga seotud on – kuidas õpitut kasutada saab. Õpitulemusi 

hinnatakse selle vanuseastme hindamispõhimõtete järgi. Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnanguid, mis 

toovad esile õpilase tugevused ja edusammud. Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut 

andma. Õppetöö vältel tuuakse esile oskused ja teadmised, mis on hästi omandatud ja mille omandamiseks 

peab veel tööd tegema.

Tundide arv nädalas: 5. klass – 1 tund, 6. klass – 2 tundi



5. klass

5. klassi lõpetaja õpitulemused 5. klassi õppesisu

Õpilane: 

1)  kasutab kontekstis  mõisteid,  lühendeid ja  fraase

sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma

number,  kirjalik  allikas,  suuline  allikas,  esemeline

allikas; 

2) teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid; 3)

leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 

4)  kasutab  ajalookaarti  ning  töötab  lihtsamate

allikatega. 

Ajaarvamine ja ajalooallikad 

Ajaarvamisega  seotud  mõisted  ja  ajaloo  perioodid:

muinasaeg,  vanaaeg,  keskaeg,  uusaeg,  lähiajalugu.

Ajalugu  ja  ajalooallikad.  Allikate  tõlgendamine:

kirjalik  allikas,  suuline  allikas,  esemeline  allikas,

muuseum ja arhiiv. Ajatelg. 

Õpilane: 

1)  kirjeldab  mõnda  kodukohas  aset  leidnud

minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus; 

2)  teab  kodukohast  pärit  silmapaistvaid  isikuid  ja

nende saavutusi; 

3) kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja

rahu  ajal  ning  nende  erinevusi  minevikus  ja

nüüdisajal; 

4)  oskab  koostada  lihtsamat  ajaliini  ja  lühijuttu

ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust. 

Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu 

Ajaloosündmused  ja  silmapaistvad  isikud

kodukohas,  Eestis,  Euroopas  ning  maailmas.  Elu

linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad,

elamud,  rõivastus,  toit,  kultuur  ja  traditsioonid,

nende muutumine ajas. 

6. klass

6. klassi lõpetaja õpitulemused 6. klassi õppesisu

Õpilane: 

1)  kirjeldab  muinasaja  inimese  eluviisi  ja

tegevusalasid; 

2)  näitab  kaardil  ning  põhjendab,  miks  ja  mis

piirkondades sai alguse põlluharimine; 

3)  teab,  mis  muudatusi  ühiskonnaelus  tõi  kaasa

metallide kasutusele võtmine; 

4)  seletab  ja  kasutab  kontekstis  mõisteid  kiviaeg,

pronksiaeg,  rauaaeg,  varanduslik  ebavõrdsus,

sugukond, hõim; 

5) teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi

inimasustusalasid. 

Muinasaeg 

Muinas-  ja  vanaaja  periodiseerimine.  Muinasaja

arengujärkude  üldiseloomustus:  kiviaja  inimese

tegevusalad,  põlluharimise  algus,  loomade

kodustamine,  käsitöö  areng,  metallide  kasutusele

võtmine.  Eesti  muinasaja  üldiseloomustus,  Pulli,

Kunda.  Muinasaegsed  mälestised  –  kalmed  ja

asulakohad – ning arheoloogilised leiud. Kodukoha

inimasustus muinasajal 

Õpilane: Vanad Idamaad 



1)  selgitab,  miks,  kus  ja  millal  tekkisid  vanaaja

kõrgkultuurid,  ning  näitab  kaardil  Egiptust  ja

Mesopotaamiat; 

2) kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse,

Mesopotaamia või Juuda riigi näitel; 

3)  tunneb  vanaaja  kultuuri-  ja  teadussaavutusi:

meditsiin,  matemaatika,  astronoomia,  kirjandus,

kujutav  kunst,  Egiptuse  püramiidid  ja  Babüloni

rippaiad;  teab,  et  esimesed  kirjasüsteemid  olid

kiilkiri ja hieroglüüfkiri; 

4) seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks,

tempel, püramiid, preester, Vana Testament. 

Vanaaja  sisu  ja  üldiseloomustus:  ajalised  piirid,

looduslikud  olud.  Vana-Egiptuse  riigikorraldus,

eluolu,  religioon,  kultuurisaavutused.  Vaaraod

Thutmosis  III,  Ramses  II,  Tutanhamon.

Mesopotaamia,  sumerite  linnriigid,  leiutised  (ratas,

potikeder),  Hammurabi  seadused,  eluolu,  religioon,

kultuurisaavutused. Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala

usk, Vana Testament, kümme käsku. 

Õpilane: 

1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart,

Ateenat ja Spartat; 

2)  teab,  et  Vana-Kreeka  tsivilisatsioon  sai  alguse

Kreeta-Mükeene kultuurist; 

3)  kirjeldab  Vana-Kreeka  kultuuri  ja  eluolu

iseloomulikke  jooni  järgmistes  valdkondades:

kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;

4) võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena

ja Sparta näitel; 

5)  seletab  ja  kasutab  kontekstis  mõisteid  polis,

rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia,

demokraatia,  kodanik,  ori,  eepos,  olümpiamängud,

teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda,

hellenid, tähestik. 

Vana-Kreeka 

Vanim  kõrgkultuur  Euroopas.  Kreeka  loodus  ja

rahvastik,  Kreeta  ja  Mükeene  kultuur.  Kreeka

linnriigid.  Ühiskonnakorraldus  ja  kasvatus  Ateenas

ning Spartas. Linnriikide nõrgenemine ja alistamine

Makedooniale.  Aleksander  Suure  sõjaretk  ning

maailmariigi  tekkimine.  Vana-Kreeka  kultuur  ja

religioon,  eluolu  ja  mütoloogia.  Olümpiamängud.

Homerose  kangelaseepika,  ajalookirjutus,  teater,

kunst,  arhitektuur,  skulptuur,  vaasimaal.  Vana-

Kreeka kultuuri tähtsus. 

Õpilane: 

1)  näitab  kaardil  Apenniini  poolsaart,  Vahemerd,

Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, IdaRoomat ja

Lääne-Roomat; 

2)  teab  Rooma  riigi  tekkelugu  ning  oskab

tingmärkidest juhindudes näidata kaardil Rooma riigi

territooriumi ja selle laienemist; 

3) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 

4)  seletab  ja  kasutab  kontekstis  mõisteid  vabariik,

foorum,  kapitoolium,  Colosseum,  patriits,  plebei,

konsul,  senat,  rahvatribuun,  orjandus,  amfiteater,

Vana-Rooma 

Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, kuningad.

Rooma  Vabariigi  algus  ja  ühiskondlik  korraldus.

Rooma  võimu  laienemine  Vahemere  maades.

Hannibal,  Caesar,  vabariigi  lõpp.  Rooma keisririigi

ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium

ja selle  lõhenemine.  Vana-Rooma kultuur,  kunst  ja

arhitektuur,  rahvas  ja  eluolu,  avalikud  mängud.

Ristiusu teke, Uus Testament. 



gladiaator,  leegion,  kodusõda,  kristlus,  piibel,

provints,  Ida-Rooma,  Lääne-Rooma,  Kartaago,

Konstantinoopol, ladina keel. 


