
Ajaloo ainekava. 8klass. 

Õpilane: 

1) kirjeldab ajaloo põhietappe näidete kaudu;  

2 ) mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi;  

3) võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi ja tagajärgi, arutleb märksõnade/küsimuste toel, 

kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult;  

4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning 

saab aru, et  

ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti;  

5) töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;  

6) otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult 

ning IKT vahendeid kasutades;  

7) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme;  

8) oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui ka töö sisu  muutumist ajas;  

9) mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud erialade õppimise võimalusi.  

 

Kuu  Õpitulemused 
 

Õppesisu 
 

Kohustuslik hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused 

(õpikeskkond, 

läbivad teemad, 

lõiming, 

üldpädevused) 



September-

oktoober 

Selgitab valitsemiskorralduse muutusi 

uusajal: seisuslik riik, absolutism, 

valgustatud absolutism, 

parlamentarism, seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid valgustus, 

valgustatud absolutism, 

restauratsioon, absolutism, 

parlamentarism; teab, kes olid  Louis 

XIV,Voltaire, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

I. Uusaja ühiskonna põhijooned 

Euroopas (10t.)  

Absolutismi kujunemine, Louis 

XIV, valgustusfilosoofia, 

Inglisekodusõda ja restauratsioon, 

Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. 

sajandi valgustatud absolutism ( 

Preisimaa näitel), Friedrich II. 

 

Kirjalik töö 

 

Läbivad teemad: 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

 

Oktoober-

november 

Teab, mis muutused toimusid Rootsi ja 

Vene ajal Eesti võimukorralduses, 

talurahva elus,hariduses ja kultuuris 

ning mis olid Põhjasõja tagajärjed 

Eestile. Teab, kes on Peeter I , ning 

iseloomustab tema tegevust. 

II.Eesti Rootsi ja Vene riigi 

koosseisus (10t.)  

Valitsemine, keskvõim ja aadli 

omavalitsus, Balti 

erikord,Põhjasõda, Peeter I, Eesti 

talurahvas 17. ja 18. sajandil, 

muutused majanduses ja poliitikas, 

vaimuelu (religioon, haridus, 

kirjasõna). 

Kirjalik töö Läbivad teemad: 

Kultuuriline 

identiteet. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 



Enesemääratluspädev

u. 

november Teab, kuidas tekkisid Ameerika 

Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika 

Ühendriikide riigikorraldust. 

III.USA iseseisvumine (3t.) 

Iseseisvussõda, USA riiklik 

korraldus. 

 Läbivad teemad: 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Detsember-

jaanuar 

Selgitab Prantsuse revolutsiooni ning 

Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi 

ja mõju; toob esile ühiskonna 

ümberkorraldamise võimalusi 

reformide ja revolutsiooni teel ning 

saab aru, mille poolest need 

erinevad;teab, kes on Napoleon, ning 

iseloomustab tema tegevust. 

IV. Prantsuse revolutsioon ja 

Napoleoni ajastu. (10t). 

Prantsuse revolutsiooni põhjused ja 

kulg, Napoleoni reformid, Viini 

kongress ja poliitilised muutused 

Euroopa kaardil Vestfaali rahu ning 

Viini kongressi tulemusena, 

Prantsuse revolutsiooni ja 

Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 

ajaloos. 

Kirjalik töö Läbivad teemad: 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled. 

Kunstiained. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 



kodanikupädevus. 

Enesemääratluspädev

us. 

jaanuar Kirjeldab baroki ja klassitsismi 

põhijooni. 

V.Kultuur: barokk, klassitsism. 

(2t). 

Asustus ja eluolu paikkonnas 17.–

18. sajandil. 

 Läbivad teemad: 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Kunstiained. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Õpipädevus.  

Jaanuar -

veebruar 

Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

:monopol, linnastumine,iberalism, 

konservatism, sotsialism. 

VI.Industriaalühiskonna 

kujunemine (7t.). 

Tööstuslik pööre, vabrikutootmine, 

linnastumine, 

industriaalühiskonnasotsiaalne 

pale, 19. sajandi poliitilised 

õpetused. 

 Läbivad teemad: 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 

Tervis ja ohutus. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled 

Loodusained. 

Tehnoloogia. 



Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Õpipädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste- ning 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus  

märts Kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis 

ja Euroopas; 

seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

rahvusriik, rahvuslik liikumine. 

 

VII. Rahvuslus ja rahvusriigid 

(7t.). 

Rahvusluse kasv Euroopas, 

rahvusriigi loomine Saksamaa 

näitel, Saksa keisririik. 

 

 

 

 Läbivad teemad: 

Kultuuriline 

identiteet. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled. 

Kehaline kasvatus. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 



aprill Selgitab Eesti iseseisvumist; 

seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: 

venestamine, autonoomia. 

VIII.Eesti 19. sajandil ja 20. 

sajandi algul (10t.). 

Vene impeeriumi äärealade 

poliitika, talurahvaseadused, 

rahvuslik ärkamine, selle eeldused, 

liidrid ja üritused, venestusaeg, 

1905. aasta revolutsiooni 

tagajärjed. 

Kirjalik töö Läbivad teemad: 

Kultuuriline 

identiteet. 

Väärtused ja kõlblus.  

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, sh 

võõrkeeled. 

Kunstiained. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus. 

Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

Enesemääratluspädev

us.  

mai Näitab kaardil Esimeses maailmasõjas 

osalenud riikide liite. 

Teab Esimese maailmasõja põhjusi ja 

tagajärgi; 

seletab ja kasutab kontekstis mõisteid  

Antant, Kolmikliit. 

XI.Esimene maailmasõda (9t.). 

Uue jõudude vahekorra 

kujunemine Euroopas, sõja 

põhjused, kulg ja tagaärjed, 

maailmasõja mõju Eestile. Eesti 

iseseisvumine: autonoomiast 

Vabadussõjani. 

 Läbivad teemad:  

Teabekeskkond. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 

Tervis ja ohutus. 

Väärtused ja kõlblus. 

Lõiming: 

Matemaatika. 



Loodusained. 

Tehnoloogia. 

 Üldpädevused: 

Õpipädevus. 

Matemaatika-, 

loodusteaduste- ning 

tehnoloogiaalane 

pädevus. 

mai Iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi 

alguse peamisi kultuurisaavutusi. 

X.Kultuur 19. sajandil ja 20. 

sajandi algul (2t.). 

Eluolu, ajakirjandus, 

seltsiliikumine, sh kodukohas. 

 Läbivad teemad: 

Väärtused ja kõlblus. 

Lõiming: 

Kunstiained. 

Üldpädevused: 

Kultuuri- ja 

väärtuspädevus.  

   

 

 

 

 


