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Teema  Õppesisu Õpitulemused Läbivad teemad III 
kooliastmes 

Lõiming e sidusus  III 
kooliastmes 

1. Tervis 

8.klass 

Tervis kui heaoluseisund. 
Terviseaspektid: füüsiline, 
vaimne, emotsionaalne ja 
sotsiaalne tervis. 

Terviseaspektide 
omavahelised seosed. Eesti 
rahvastiku tervisenäitajad. 
Tervislik eluviis ning sellega 
seonduvate valikute 
tegemine ja vastutus. 
Tegurid, mis mõjutavad 
tervisega seotud valikuid. 

Tervisealased infoallikad ja 
teenused. Tervise infoallikate 
usaldusväärsus. Kehaline 
aktiivsus tervise tugevdajana. 
Kehaline vormisolek ja 
sobiva kehalise aktiivsuse 
valik. Toitumise mõju 
tervisele. Toitumist 
mõjutavad tegurid. 

Vaimne heaolu. Vaimset 

1) kirjeldab füüsilise, vaimse, 
emotsionaalse ja sotsiaalse 
tervise vastastikust mõju 
ning seost; 

2) kirjeldab olulisi 
tervisenäitajaid rahvastiku 
tervise seisukohalt; 

3) analüüsib tegureid, mis 
võivad mõjutada otsuseid 
tervise kohta, ning 
demonstreerib 
õpisituatsioonis tõhusaid 
viise otsuste langetamisel 
tervisega seonduvate valikute 
puhul individuaalselt ja 
koostöös teistega; 

4) analüüsib ja hindab 
erinevate tervise infoallikate 
ning teenuste kasutamise 
võimalusi ja usaldusväärsust; 

5) analüüsib enda tervise 
seisundit ning teab, mis 

Läbiva teemaga 
„Keskkond ja jätkusuutlik 
areng“ toetatakse õpilase 
kujunemist sotsiaalselt 
aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja 
keskkonnateadlikuks 
inimeseks, kes püüab leida 
lahendusi keskkonna- ja 
inimarengu küsimustele, 
pidades silmas nende 
jätkusuutlikkust. 

Läbiva teema 
„Teabekeskkond“ 
käsitlemisega toetatakse 
õpilase kujunemist 
infoteadlikuks inimeseks, kes 
tajub ja teadvustab 
ümbritsevat infokeskkonda 
ning suudab seda kriitiliselt 
analüüsida ja selles toimida 
olenevalt oma eesmärkidest 
ning ühiskonnas omaks 
võetud 

Sotsiaalained on teiste 
ainevaldkondadega seotud 
valdkonnapädevuste 
kujundamise kaudu. 

Loodusteaduslik pädevus – 
looduskeskkonna ja 
geograafilise asendi mõju 
inimühiskonna arengule, 
inimese areng ja 
rahvastikuprotsessid; 
majanduse ressursid; 
ühiskonna jätkusuutlikkus, 
säästlik tarbimine, 
üleilmastumine, 
globaalprobleemide, sh 
keskkonnaprobleemide 
märkamine ja mõistmine 
ning jätkusuutliku ja 
vastutustundliku eluviisi 
väärtustamine. 
Tervise- ja 
kehakultuuripädevus – 
suutlikkus mõista ja 
väärtustada kehalise 
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heaolu säilitada aitavad 
tegevused ja mõttelaad. 
Stress. Stressorid. Stressi 

kujunemine. Stressiga 
toimetulek. Kriis, selle 
olemus. Käitumine 
kriisiolukorras. Abistamine, 
abi otsimine ja leidmine. 

tegurid ja 
toimetulekumehhanismid 

aitavad säilitada inimese 
vaimset heaolu; 

6) analüüsib inimese kehalise 
aktiivsuse ja toitumise mõju 
tervisele; 

7) analüüsib oma 
igapäevatoidu vastavust 
tervisliku toidu põhimõtetele; 

8) selgitab kehalise 
aktiivsuse mõju inimese 
füüsilisele, vaimsele, 
emotsionaalsele ja 
sotsiaalsele tervisele; 

9) oskab planeerida eri tüüpi 
kehalist aktiivsust oma 
igapäevaellu ning väärtustab 
kehalist aktiivust eluviisi 
osana; 

10) selgitab stressi olemust, 
põhjuseid ja tunnuseid; 

11) kirjeldab stressiga 
toimetuleku viise ja eristab 
tõhusaid toimetulekuviise 
mittetõhusatest; 

12) kirjeldab kriisi olemust ja 
seda, kuidas käituda 
kriisiolukorras; teab abi ja 

kommunikatsioonieetikast. 

 

Läbiva teema „Tervis ja 
ohutus“ käsitlemisega 
toetatakse õpilase kasvamist 
vaimselt, emotsionaalselt ja 
füüsiliselt terveks 
ühiskonnaliikmeks, kes on 
võimeline käituma turvaliselt 
ning kujundama tervet 
keskkonda. 

 

aktiivsuse tähtsust tervisliku 
eluviisi osana eri ajastuil; 
arendada sallivat suhtumist 
kaaslastesse ning 
koostööpõhimõtteid 
tervislikku eluviisi järgides. 
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toetuse võimalusi. 

 
2. Suhted ja seksuaalsus 
 

 
Sotsiaalne tervis ja suhted. 
Suhete loomine, säilitamine 
ja katkemine. Suhete 
väärtustamine. 
Armastus. Seksuaalsuse 
olemus: lähisuhted, 
seksuaalidentiteet, 
seksuaalne nauding, 
soojätkamine,   
seksuaalne areng. 
Seksuaalne orientatsioon. 
Soorollide ja 
soostereotüüpide mõju 
inimese käitumisele ning 
tervisele. 
Seksuaalvahekord. Turvaline 
seksuaalkäitumine. 
Rasestumisvastased 
meetodid. Seksuaalõigused. 
Seksuaalsel teel levivate 
haiguste vältimine. HIV ja 
AIDS. Abi ja nõu saamise 
võimalused 

 
1) kirjeldab viise, kuidas luua 
ning säilitada mõistvaid, 
toetavaid ja lähedasi suhteid 
sotsiaalse tervise kontekstis; 
2) demonstreerib 
õpisituatsioonis oskusi, mis 
aitavad kaasa suhete 
loomisele ja säilitamisele: 
üksteise aitamine, jagamine, 
koostöö, teineteise eest 
hoolitsemine; 
3) väärtustab tundeid ja 
armastust suhetes; 
4) selgitab seksuaalsuse 
olemust ja seksuaalse arengu 
individuaalsust ning tunnete 
osa selles 
arengus; 
5) kirjeldab tunnete ja 
läheduse jagamise viise; 
6) selgitab, milles seisneb 
partnerite vastutus 
seksuaalsuhetes; 
7) selgitab soorollide ja 
soostereotüüpide mõju 
inimese käitumisele ning 
tervisele; 
8) kirjeldab, millised on 
tõhusad rasestumisvastased 
meetodid noortele ja millised 
käitumisviisid aitavad ära 
hoida nakatumist seksuaalsel 

 
„Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus“ käsitlemisega 
toetatakse õpilase kujunemist 
aktiivseks ning 
vastutustundlikuks 
kogukonna- ja 
ühiskonnaliikmeks, kes 
mõistab ühiskonna 
toimimise põhimõtteid ja 
mehhanisme ning 
kodanikualgatuse tähendust, 
on ühiskonda lõimitud, 
toetub oma tegevuses riigi 
kultuuritraditsioonidele ja 
arengusuundadele ning 
osaleb poliitiliste ja 
majandusotsuste tegemises. 
 
Läbiva teema 
„Kultuuriline identiteet“ 
käsitlemisega toetatakse 
õpilase kujunemist 
kultuuriteadlikuks inimeseks, 
kes mõistab kultuuri osa 
inimeste mõtte- ja 
käitumislaadi 
kujundajana ja kultuuride 
muutumist ajaloo vältel ning 
kellel on ettekujutus 
kultuuride mitmekesisusest 
ja kultuuriga määratud 
elupraktika eripärast nii 

 
Kultuuriline pädevus – 
Eesti, Euroopa ja maailma 
erinevate rahvaste 
kultuuriteemade käsitlemine, 
iluhinnangute muutumine 
ajas; esteetiline areng ja 
eneseteostus, rahvakultuur 
ning loominguline 
eneseväljendusoskus. 
 
Matemaatikapädevus – 
ajaarvamine; ressursside 
planeerimine (aeg, raha); 
matemaatiline kirjaoskus, 
arvandmete esitlemine ja 
tõlgendamine (graafikud, 
tabelid, diagrammid); oskus 
probleeme püstitada, 
sobivaid lahendusstrateegiaid 
leida ja neid rakendada, 
lahendusideid analüüsida 
ning tulemuse tõesust 
kontrollida; oskus loogiliselt 
arutleda, põhjendada ja 
tõestada ning väärtustada 
matemaatilist käsitlust, 
mõista selle sotsiaalset, 
kultuurilist ja personaalset 
tähendust. 
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teel levivatesse haigustesse; 
 
9) kirjeldab seksuaalsel teel 
levivate haiguste 
ärahoidmise võimalusi; 
10) teab, mis on HIV ja 
AIDS ning HIVi nakatumise 
teid ja võimalusi nakatumise 
vältimiseks; 
11) eristab HIVi ja AIDSi 
müüte tegelikkusest; 
12) väärtustab 
vastutustundlikku käitumist 
seksuaalsuhetes ja kirjeldab 
seksuaalõigusi kui 
seksuaalsusega seotud 
inimõigusi; 
13) nimetab, kuhu saab 
pöörduda abi ja nõu 
saamiseks seksuaaltervise 
küsimustes. 
 

ühiskonna ja terviku tasandil 
(rahvuskultuur) kui ka 
ühiskonna sees (regionaalne, 
professionaalne, klassi-, 
noorte- jms kultuur; 
subkultuur ja vastukultuur) 
ning kes väärtustab 
omakultuuri ja kultuurilist 
mitmekesisust, on 
kultuuriliselt salliv ning 
koostööaldis. 
 

3. Turvalisus ja 
riskikäitumine 

Levinumad riskikäitumise 
liigid. Riskikäitumise mõju 
inimese tervisele ja 
toimetulekule. Tõhusad 
enesekohased ja sotsiaalsed 
oskused riskikäitumisega 
toimetulekul. 
Uimastid ja nende toime 
kesknärvisüsteemile. 
Uimastitega seonduvad 
vääruskumused. Uimastite 
tarvitamise isiklikud, 
sotsiaalsed, majanduslikud ja 

1) kirjeldab levinumate 
riskikäitumiste tagajärgi, 
mõju inimese tervisele ja 
toimetulekule; 
2) kirjeldab ja selgitab 
levinumate riskikäitumiste 
ärahoidmise ja neisse 
sekkumise võimalusi 
indiviidi ja rühma tasandilt, 
lähtudes igapäevaelust, ning 
teadvustab ennetamise ja 
sekkumise võimalusi 
ühiskonna tasandil; 

Läbiva teemaga 
„Tehnoloogia ja 
innovatsioon“ toetatakse 
õpilase kujunemist 
uuendusaltiks ja 
tänapäevaseid tehnoloogiaid 
eesmärgipäraselt kasutada 
oskavaks inimeseks, kes 
tuleb toime kiiresti muutuvas 
tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas. 

Tehnoloogiline pädevus – 
ametid ja elukutsed 
erinevates ühiskondades, 
tehnika ja tootmise arengu 
seos muutustega ühiskonnas; 
tööturg, kutsesuunitlus ja 
karjääri planeerimine; oskus 
hinnata tehnoloogia 
rakendamisega kaasnevaid 
võimalusi ja ohte; rakendada 
nüüdisaegseid tehnoloogiaid 
tõhusalt ning eetiliselt oma 
õpi-, töö- ja 
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juriidilised riskid. Sõltuvuse 
kujunemine. 
Esmaabi põhimõtted ja 
käitumine ohuolukordades. 
 
 
 
 
 

3) kirjeldab, mis on vaimne 
ja füüsiline uimastisõltuvus 
ning kuidas see kujuneb; 
4) kirjeldab ja demonstreerib 
õpisituatsioonis, kuidas 
käituda uimastitega seotud 
olukordades; 
5) teab, kuidas käituda 
turvaliselt ohuolukorras ning 
kutsuda abi allergia, astma, 
diabeedi, elektrišoki, 
epilepsia, lämbumise, 
mürgituse, palaviku ja valu 
korral; 
6) demonstreerib 
õpisituatsioonis 
esmaabivõtteid 
kuumakahjustuse, 
teadvusekaotuse, 
südameseiskumise ja 
uppumise korral 

suhtluskeskkonna 
kujundamisel; kasutada 
tehnilisi vahendeid 
eesmärgipäraselt ja 
säästlikult, järgides ohutuse 
ning intellektuaalomandi 
kaitse nõudeid. 
 
Emakeelepädevus – 
suutlikkus väljendada ennast 
selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult; 
lugeda ja mõista erinevaid 
tekste; kasutada kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat 
stiili ning ainealast sõnavara 
ja väljendusrikast keelt ning 
järgida õigekeelsusnõudeid. 
Lisaks tähtsustuvad teksti 
kriitilise analüüsi oskus, 
meediakirjaoskus, info 
hankimine ja selle kriitiline 
hindamine, tööde 
vormistamine ning 
autoriõiguse kaitse. 
Võõrkeeltepädevus – 
teadmised erinevatest 
kultuuridest ja 
traditsioonidest, oma ja teiste 
kultuuride erinevuste 
mõistmine ning 
lugupidamine teiste keelte ja 
kultuuride vastu 
mitmekultuurilises 
ühiskonnas; võõrkeeleoskus 
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4. Inimene ja valikud Huvide ja võimete 
mitmekesisus ning valikud. 
Edukus, väärtushinnangud ja 
prioriteedid elus. 
Mina ja teised kui väärtus 

Õpilane analüüsib ennast 
oma huvide, võimete ja 
iseloomu põhjal ning seostab 
seda valikutega elus 

Läbiva teemaga 
„Väärtused ja kõlblus“ 
taotletakse õpilase 
kujunemist kõlbeliselt 
arenenud inimeseks, kes 
tunneb nüüdisajal 
rahvusvaheliselt 
üldtunnustatud väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid, 
järgib neid koolis ja 
väljaspool kooli, ei jää 
ükskõikseks, kui neid 
eiratakse, ning sekkub 
vajaduse korral oma 
võimaluste piires 
Läbiva teema „Elukestev 
õpe ja karjääri 
planeerimine“ käsitlemisega 
aidatakse õpilasel kujuneda 
isiksuseks, kes on valmis 
õppima kogu elu, täitma 
erinevaid rolle muutuvas õpi-
, elu- ja töökeskkonnas ning 
kujundama oma elukäiku 
teadlike otsuste kaudu, et 
teha mõistlikke 
kutsevalikuid. 
 

 

 

 


