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Ajalugu 

VII klass 

 

 

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi 

 

• ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist 

• ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine 

• küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine 

• funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja 

põhjendamine 

• empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja konfliktilahendusoskus 

• allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik 

eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine 
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Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades 

• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse 

lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega 

• taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega 

puhata ja huvitegevustega tegelda 

• võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja 

iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks 

• kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad 

õpimotivatsiooni 

• rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid 

• laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne 

 

Õppesisu ja õpitulemused 

 

Teemad Õpitulemused Õppesisu 

Keskaeg ja 

varauusaeg 

Maailm 

keskajal 

476–1492 

Õpilane 

• iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku 

ühiskonda, naturaalmajandust, talupoegade ja feodaalide elulaadi; 

kiriku osa keskaja ühiskonnas ning kultuuripärandi säilitajana ja 

• Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja ühiskonna 

üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, 

ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt. 

• Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse alused, kiriku 
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 maailmapildi kujundajana; teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, 

iseloomustab keskaegse linna eluolu 

• iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja 

Frangi riigi jagunemist 

• iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil 

araablaste vallutusi 

• kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede 

põhisuundi 

• toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused 

• nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab 

eestlaste eluolu muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset 

vabadusvõitlust 

• teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik 

• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, 

preester, munk, nunn, senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise 

parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, Mõõgavendade Ordu, Liivi 

Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, Meka 

• teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende 

tegevust 

osa ühiskonnas, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, 

romaani ja gooti stiil. 

• Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi 

riigi jagunemine, kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa 

ja Saksamaa. 

• Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, 

araabia kultuur ja selle mõju Euroopale. 

• Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, 

Vana-Vene. 

• Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, 

hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linnade 

valitsemine. Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia 

eluviis ja ühiskond, viikingite retked. Eesti keskajal, 

eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne 

vabadusvõitlus ja 

• ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi 

Ordu. Linnad. 

• Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa 

näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi kujunemine 

Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu keskajal. 
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Maailm 

varauusajal 

1492–1600 

 

Õpilane 

• teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, 

tehnoloogia areng ja reformatsioon 

• iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut 

ning reformatsiooni mõju 

• seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi 

• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid maadeavastused, 

reformatsioon, protestandid, luteri usk, renessanss, humanism 

• teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning 

iseloomustab nende tegevust 

• Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi 

kujunemine. Tehnoloogia areng, majandussuhted, 

humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. Suured 

maadeavastused.  

• Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus 

Euroopale ja Euroopa mõju avastatud maades. 

• Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther.  

• Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, 

Liivi sõja põhjused ja tagajärjed. 

 

 


