
Ühiskonnaõpetus 6.klass 

 

 

1.Ajaline maht 1 tund nädalas, kokku 35 tundi aastas 

2.Eeldatav õpilaskontingent on 5. klassi lõpetanud õpilane. 

 

I  kooliastmes  on  ühiskonnaõpetuse  teemad  lõimitud  inimeseõpetuse  ainekavva.  II    

kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena. II kooliastmes tutvub õpilane oma 

lähiümbruse sotsiaalsete suhete  süsteemiga,  keskendudes  sotsiaalselt  erinevate  isiksuste  ja  

rühmade  kookos eksisteerimisele.  

Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht.  

Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult.  

Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased 

probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise, kriitilise 

mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale nii suuliselt 

kui ka kirjalikult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid vorme ja 

asjakohasel juhul elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, kodanikualgatus ja 

vabatahtlik tegevus kodukohas).  

Õppes kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, arvestades 

kasutatava tarkvara legaalsust, interneti ja IT turvariske ning küberkuritegevust (riigiportaal, 

e-teenused, omavalitsus- ja riigiasutuste kodulehed, teabepäring, õigusaktid internetis).   

  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes   

 

6. klassi lõpetaja:  

1) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;   

2) mõistab,  kuidas  demokraatia  põhimõtted  saavad  toimida  koolis,  märkab  probleeme  

koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;  

3) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja 

kokkulepeteks, oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;  

4) teab  Eesti  riigi  valitsemise  põhilisi  institutsioone,  kirjeldab  nende  ülesandeid  (kohalik  

omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus) ning nimetab 

erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid;  

5) teab,  mis  on  põhiseadus  ja  teised  seadused,  miks  tuleb  seadusi  täita;  teab,  mis  on  

lapse õigused ja vastutus;  

6) selgitab  näidetega,  mis  on  kodanikuühendus,  kodanikualgatus  ja  vabatahtlik  töö;  

põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära ebaõigluse ja 

oskab sellele vastu seista;  



7) mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja 

füüsilise suutlikkuse  ning  vaadete  ja  usutunnistuste  poolest;  on  salliv  erinevuste  suhtes  

ja  valmis koostööks;  

8) toob  näiteid  ühiskonna  toimimiseks  ja  arenguks  vajalikest  elukutsetest  ja  ettevõtetest  

ning väärtustab  töötamist  kui  peamist  elatusallikat,  tunneb  oma  õigusi  ja  vastutust  

omanikuna  ja tarbijana ning mõistab, miks erinevais ameteis töötamisel eeldatakse erinevaid 

teadmisi, oskusi ja isiksuseomadusi;  

9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab 

oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja 

jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;  

10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides 

 

Õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes  

 

1. Sotsiaalsed suhted  

Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus   

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja 

sallivus;  

2) nimetab  Eestis  ja  kodukohas  elavaid  rahvarühmi  ning  kirjeldab  nende  eluolu  ja  

kultuuritraditsioone;  

3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;  

4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta Eestis;  

5) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;  

6) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);  

7) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab 

elu Eestis. 

 

Õppesisu  

Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).  

Sooline võrdõiguslikkus.  

Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere. Euroopa riigid, Eesti 

naaberriigid.  

Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus, koostöö  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  



1) seletab  oma  sõnadega  ja  kasutab  kontekstis  mõisteid  kodanikuühendus,  

kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus;  

2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust;  

3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende 

tegevust;  

4) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;   

5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi. 

 

Õppesisu  

Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühendunduste tegevus.  

Noorteorganisatsioonid.  

Eakohased kodanikualgatuse võimalused.  

Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused.  

  

2. Demokraatia  

Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine   

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;  

2) iseloomustab demokraatia põhimõtteid;   

3) teab ja austab inimõigusi;  

4) teab,  et  Eesti  on  demokraatlik  vabariik,  nimetab  Vabariigi  Valitsuse,  Riigikogu  ja  

Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;  

5) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse 

kohta;  

6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka  

käitumise kohta.  

Õppesisu  

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus 

aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud.  

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus. Kohalik 

omavalitsus.  

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon.  

Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne).  

Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda väljendamist põhjendatud hinnangute 

kaudu.  

 

Ühiskonnaõpetuses hindamisel järgitakse  jõukohasuse põhimõtet märksõnadest lahendamist 

toetava selgituseni ning täpse juhendini. Kokkuvõtvaks hindamiseks on arvamuslugu ja 



juhtumianalüüs, dokumendi ja kaardi tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded, 

mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms) ning 

info leidmine, kasutamine ja rühmitamine.  

 

Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö plaanimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise, 

järeldamise, põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;  

2) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;  

3) tunneb  ÜRO  lapse  õiguste  konventsiooni  põhimõtteid,  nimetab  lapse  õigusi,  teab  

õiguste  ja vastutuse tasakaalu.  

Õppesisu  

Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses.  

Kooli sisekord (kodukord).  

Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja 

vastutuse tasakaal.  

 

Töö ja tarbimine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;  

2) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse 

järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;  

3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;  

4) iseloomustab,  milliseid  isiksuse  omadusi,  teadmisi  ja  oskusi  eeldavad  erinevad  

elukutseid selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;  

6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.  

Õppesisu  

Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.  

Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas.  

Teadlik, säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika. 

 

3.Kontroll ja hindamine 

Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile. 

4.Kasutatav õppevara: Madis Somelar „Ühiskonnaõpetuse õpik 6.klassile“ 

5.Lõiming. Vaata lõimingutabelit. 


