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                          Floristics
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Kutseõppe liik kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis

põhihariduse nõudeta kutseõpe

kutseõpe põhihariduse baasil 

x kutsekeskharidusõpe

kutseõpe keskhariduse baasil 
Maht õppenädalates (õn) 120 õn

Õppekava koostamise alus
Haridus- ja Teadusministri 29.12.2008a. määrus nr 76 „ Aianduserialade riiklik õppekava “

Õppekava eesmärgid ja ülesanded 
Riikliku  õppekavaga  kehtestatud  kutseõppe  eesmärk  on  võimaldada  õppijal  omandada
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 
Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes:
1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates 
töösituatsioonides;
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6) töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7) oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

Nõuded õpingute alustamiseks 
Õppijal omandatud põhiharidus.
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Õppekava struktuur 
Õppekava kogumaht 120   õn
1. Üld- ja põhiõpingute moodulid, sh praktika 70 õn
Töökeskkonnaohutuse  ja  tööseadusandluse  alused  1  õn,  majandus  ja  ettevõtlus  3  õn,
arvutiõpe ja asjaajamine 2 õn, klienditeenindus 6 õn, erialane võõrkeel 2 õn, erialane inglise
keel 2 õn, ilutaimede kasvatamine ja kasutamine 15 õn, lilleseade 15 õn, kunstiõpetus 4 õn,
praktika 20 õn.

2. Valikõpingute moodulid 10 õn 
Ikebana 2 õn,  kirjakunst  2 õn,  uued suunad ja tehnikad lilleseades 1 õn,  punutised 1 õn,
fotograafia alused 1 õn, sisekujunduse alused 1 õn, etikett 1 õn, etnograafiline taimeseade 1
õn, kalmistu ja kalmu kujundus 1 õn, roosikasvatus 1 õn.

3. Üldharidusained 40 õn
Eesti keel 5 õn, kirjandus 3 õn, võõrkeel A (inglise/saksa) 7 õn, matemaatika 5 õn, füüsika 3
õn, keemia 3 õn, bioloogia 3 õn, geograafia 1 õn, ajalugu 4 õn, inimeseõpetus 1 õn, kunst 1
õn, muusika 1 õn, kehaline kasvatus 2 õn, ühiskonnaõpetus 1 õn.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Õppekava täitmine täies mahus, lõpueksami sooritamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
Kooli lõputunnistus kutsekeskharidusõppe läbimise kohta ja hinneteleht.
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I ÜLDOSA

1.1. Õppekava  koostamise alus

Aianduserialade  riiklik  õppekava floristika  eriala  (Haridus-  ja  teadusministri  29. detsembri
2008. a määrus nr 76). 

1.2. Õppekava eesmärgid ja ülesanded

1.2.1. Õppekava eesmärk
Riikliku õppekavaga kehtestatud Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõppe eesmärk on või-
maldada õppijal:
• omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aiandusvaldkonnas;
• omandada floristina töötamiseks vajalike teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskused;
• kujundada valmidust töötamiseks lillekaubanduse valdkonnas;
• õppida tundma taimmaterjal, osata neid kasvatada, kasutada ja hooldada;
• osata kliente nõustada kaupade sortimendi ja lilleseadeteenuste pakkumisel;
• osata valmistada lilleseadeid erinevateks sündmusteks ja tähtpäevadeks;
•  luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

1.2.2. Õppekava  ülesanne
Riikliku õppekavaga kehtestatud Räpina Aianduskooli floristika eriala kutseõppe ülesanne on ette 
valmistada selline töötaja, kes:
1) väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2) oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3) oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösitua-
tsioonides;
4) on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5) vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6) töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7) oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks. 

1.3. Nõuded õpingute alustamiseks

Floristika  erialale  võetakse  õppima  põhiharidusega  noori.  Kooli  sisseastumisel  tuleb  esitada
järgmised dokumendid:
• põhiharidust tõendav lõputunnistus
• vormikohane  arstitõend
• 4 fotot
• vormikohane avaldus
• isikut tõendav dokument.

5



1.4. Praktika

Praktika käigus harjub õppija töökeskkonnaga, arendab õpitut ja omandab uusi oskusi; õpib tund-
ma ettevõtte  töö planeerimist  ja korraldust,  saab iseseisva töö kogemusi tööülesannete lahen-
damisel, arendab meeskonnatöö ja koostöövalmidust reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust,
tervist ja keskkonda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutus-
tega. 
Praktika teemad:  ilutaimede kasvatamine, kasutamine, hooldamine; lilleseade; väljapanekute ja
vaateakende kujundamine; sisehaljastuse kavandamine, rajamine, hooldamine; klienditeenindus
ja müük. 
Praktika  sooritatakse  ühes  või  erinevates  praktikaettevõtetes,  tingimuseks  on  kõigi  õpingutes
vajalike töölõikude hõlmamine.
Praktikat sooritatakse:

• lillekaubandusettevõttes (lillekauplus, hulgiladu);
• ilutaimedega (toataimed ja lõikelilled) tegelevates ettevõttes;
• külastamiseks avatud asutustes (sisehaljastuse kavandamine, rajamine ja hooldamine).

Praktika  sooritatakse  etappidena  vastavalt  floristi  töös  väljakujunenud  intensiivsematele
perioodidele (jõulud ja aastavahetus, sõbrapäev, lihavõtted, emadepäev, kooli lõpetamised jt).
Praktika läbimisel õpilane:

• oskab orienteeruda uutes situatsioonides
• oskab kohaneda ja teha koostööd,
• oskab näha oma tegevust kui ettevõtte terviku tegevust
• oskab olla valmis enesetäiendamiseks
• omab reaalse tööalase kogemuse

Praktika  loetakse  läbituks,  kui  õpilane  on  saanud  positiivse  tööalase  iseloomustuse  praktika
juhendajalt.  Õpilase  kompetentsuse  hindamine  praktika  ettevõttes  toimub  isiku  poolt,  kellele
ettevõtte juht on andnud sellekohased volitused. Hinnatakse kompetentsust, mille all mõistetakse
neid  teadmisi,  oskusi,  vilumusi  ja  hoiakuid,  mis  on  vajalikud  tööülesannete  või  nende
kombinatsioonide sooritamiseks. 
Praktikant peab kogu praktikaaja vältel praktikapäevikut.

1.5. Valikõpingud

Valikõpingute  moodulitega soovitakse  süvendada ja  laiendada õppuri  erialaseid teadmisi,  mis
aitaks  õpilasel  õppekava läbimisel  saavutada  enam iseseisvust  ja  pädevust  erialal  töötamisel.
Väikseim  lubatud  õppijate  arv  valikõpingute  rühmas  määratakse  Räpina  Aianduskooli
õppekorralduseeskirjas.
Riiklik  õppekava  kehtestab  valikõpingute  mahuks  10  õn.  Kooli  õppekavas  on  valikõpingute
mahtu kasutatud järgmiselt: 

• eriala toetavad kooli poolt  määratud valikud (7 õn): ikebana (2 õn), kirjakunst (2 õn),
uued suunad ja tehnikad lilleseades (1 õn), punutised (1 õn), fotograafia alused (1 õn);

• muud valikud  (3 õn): etikett (1 õn), etnograafiline taimeseade (1 õn), kalmistu ja kalmu
kujundus (1 õn), roosikasvatus (1 õn).
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1.6. Hindamise üldised põhimõtted

Hinnatakse  jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid,  praktilisi  töid,  referaate  jne,  mille
tulemused  kantakse  e-päevikusse  ning  nad  võivad  olla  aluseks  eksami  või  arvestuse  hinde
kujunemisele.  Kokkuvõtva  hindamise  vormina  fikseeritakse  peale  semestri  ja  aastahinde  ka
õppeainete  vahearvestuse hinded 2 korda aastas- novembris ja märtsis õppetegevuse ajakavas
määratud tähtaegadel. Õppeaine teadmiste kontrolli vormid on määratud ainekavas.
Õppeaine  loetakse  omandatuks  pärast  positiivse  koondhinde  saamist,  eksami  või  arvestuse
positiivset sooritust.
Mooduli koondhinde väljapanekul arvestab aineõpetaja teadmiste kontrolli eest saadud jooksvaid
hindeid,  iseseisvate  tööde  hindeid,  praktiliste  tööde  hindeid,  arvestustööde  hindeid  jne.
Koondhinde  väljapanemiseks  on  üldjuhul  nõutav  3  jooksva  hinde  olemasolu.  Üksikute
hindeliikide  osakaalu  määrab  ainet  õpetav  pedagoog  ning  fikseerib  selle  aineprogrammis.
Tavaliselt moodustab arvestustöö koondhindest 40- 51%. Koondhindes võib arvestada ka ca 10%
ulatuses õpilase osalemist õppetöös.

Diferentseeritud hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub viiepallilise 
 hindamisskaala alusel alljärgnevalt :
“5” ehk “väga hea”(90-100%) – silmapaistev ja eriti põhjalik ainetundmine nii teoreetiliselt kui
rakenduslikult,  õpitu  vaba  ja  loov  kasutamisoskus,  ulatuslik  iseseisev  töö,  erialakirjanduse
mitmekülgne tundmine;
“4” ehk “hea”(70-89%) – õppeaine teoreetilise ja rakendusliku sisu hea tundmine õppeprogrammi
ja kohustusliku kirjanduse mahus koos õpitu hea praktilise kasutamiseoskusega. Ei esine sisulisi
ega põhimõttelisi vääratusi.
“3”  ehk “rahuldav”(45-69%) – õppeaine olulisemate  teoreetiliste  ja  rakenduslike printsiipide,
faktide  ja  meetodite  tundmine  ning  nende  kasutamise  oskus  tüüpolukordades.  Vastustes
avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus. Aine sügavamates osades ja detailsemates
küsimustes  avalduvad  ebatäpsus  ja  ebakindlus.  Rahuldavat  hinnet  tuleb  lugeda  õppeprotsessi
jätkamise seisukohalt piisavaks.
“2” ehk “mitterahuldav”(20-44%) – esineb aine tundmises sisulisi ja põhimõttelisi jämedaid vigu.
Hindega  “1”  (0-19%)märgitakse  nende  õppurite  teadmisi,  kes  kasutavad  oma  töös  keelatud
abivahendeid või loobuvad teadmiste kontrollist  vastamisest mõjuva põhjuseta. 
Arvestades õpilase individuaalseid võimeid ja suutlikkust võib õpetaja vähendada skaala 
väärtusi 5% võrra.

1.7 Nõuded õpingute lõpetamiseks

Kooli  lõpetamiseks peab õppija olema läbinud vastava õppekava positiivsetele hinnetele täies
mahus ning sooritama lõpueksami.
Õpilasele  väljastatakse  kutseõppeasutuse  lõputunnistus  põhikooli  baasil  kutsekeskhariduse
omandamise kohta.
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II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED

2.1. Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 

1 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused töötada ennast ja keskkonda
säästvalt.  Omandab  oskused  hinnata  töökeskkonna  ohutegureid  ja  käituda  ohuolukorras,
kasutada päästevahendeid, aidata teisi, teavitada ohust, evakueerida ennast ja teisi. Omandab
tööõigusalaseid  teadmisi  lepingulistest  suhetest,  töö-  ja  puhkeajast  ning  töö  tasustamise
alustest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. ESMAABI  
3.1.1.Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu
tagamise  meetmed.  Töökeskkonna  ohutegurid  ja  ohutusjuhendid.  Tervisekontroll.
Tööandja  ja  töötaja  kohustused  ja  õigused.  Turvalisus.  Õnnetusoht  ja  käitumine
ohuolukorras. Tööõnnetus ja kutsehaigus.
3.1.2. Esmaabi:  Tegutsemine  õnnetuspaigal.  Põhilised esmaabivõtted.  Esmaabi  lämbumise
korral.  Uppumine.  Haavad  ja  vereringehäired.  Äkkhaigestumised,  teadvusekaotus.
Kukkumine.  Luumurrud.  Lihaste  ja  liigeste  venitused.  Põletushaavad.  Külmumine.
Kuumakahjustused.  Mürgitused.  Võõrkehad.  Valud,  palavik.  Psüühiline  kriisiseisund  .
Liiklusõnnetused.  Sidumis-  ja  toestamisvahendid.  Kannatanu  tõstmine,  kandmine,
transportimine. Esmaabi vahendid töökohal. Koduapteek.
3.1.3.Keskkond  ja  säästev  areng:  looduslike  protsesside  seotus  ja  tasakaal;
keskkonnastrateegia  ja  säästva  arengu  põhimõtted;  keskkonnareostuse  ennetamise  ja
vältimise võimalusi töökeskkonnas ja olmes.
Jäätmemajandus:  Jäätmete  teke  ja  liigitus.  Ohtlikud  jäätmed.  Jäätmetekke  vähendamine.
Jäätmehooldus ja esmane käitlus.
3.2. TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
3.2.1. Lepingulised suhted
Füüsilised ja juriidilised isikud. Tehingu mõiste ja vorm. Lepingu mõiste. Lepingute liigid,
sisu ja sõlmimise kord. Volitus ja volikiri. Tähtaeg ja tähtpäev. Ametijuhend. 
Töölepingu  pooled,  nende  õigused  ja  kohustused  Töölepingu  kohustuslikud  tingimused.
Määratud  ja  määramata  ajaks  töölepingu  sõlmimine.  Katseaeg.  Töölepingu  peatumine  ja
muutmine.  Üleviimine  teisele  tööle.  Töölepingu  lõpetamine.  Töölepingu  tühistamine  ja
kehtetuks tunnistamine.
Kollektiivleping.  Kollektiivlepingu  pooled  ja  selle  sõlmimise  kord.  Töövaidluste
lahendamine.  Töötajate  usaldusisik.  Töötüli  liigid.  Streik  ja  töösulg.  Seaduslikust  streigist
osavõtjate tööalased õigused.
3.2.2.Töö-ja puhkeaeg
Töö-  ja  puhkeaeg.  Töönorm,  tööpäev,  töönädal,  töövahetus.  Ületunnitöö.  Töötamine
puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel.
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Puhkuse liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata- ja osaliselt tasustatav puhkus, vanemapuhkused,
õppepuhkus  ja  nende  andmise  kord.  Puhkuse  tasustamine.  Puhkuse  kasutamist  takistavad
asjaolud ja puhkuse katkestamine.
3.2.3.Töö tasustamise alused.
Palk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed. Palgatingimuste kehtestamine ja palga
maksmise  kord.  Töö  tasustamine  eritingimustes.  Tagatised  ja  hüvitused.  Kinnipidamised
palgast.  Sotsiaalsed  tagatised:  toetused,  pensionisüsteem.  Materiaalne  vastutus
tööõigussuhetes.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kut-
sehaiguste vallas;

• esmaabi üldisi põhimõtteid;
• üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
• jäätmekäitluse vajadust ja järgib jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid;
• oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkust;
• peamisi töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja tunneb neid ulatuses, mis on vajalik töö-

le asumiseks;
• töölepingu poolte seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi;
• töölepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise aluseid;
• palga ja puhkuse arvestamise aluseid;
• töö- ja puhkeaja korraldust ja arvestamise aluseid;
• töötingimuste kollektiivse kujundamise aluseid;
• töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalusi,

oskab:
• leida ja kasutada teavet töökeskkonda reguleerivate õigusaktide kohta;
• hinnata töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada;
• järgida kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid;
• anda esmaabi;
• käituda  ohuolukorras:  kasutada  päästevahendeid,  aidata  teisi,  teavitada  ohust,

evakueeruda;
• märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte ja oskab neid ennetada,  vältida või

teavitada ohust;
• töötada tervist säästvalt ja ökonoomselt.

5. Hindamine  
Hinnatakse:

1. tööohutusnõuete tundmist
2. tööspetsiifikast lähtuvat esmaabi andmist
3. teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ergonoomikast.

Tööülesanne:
1. Rollimäng-õppus.   Töökohal on juhtunud õnnetus, kuidas toimid ja aitad järgmiste ter-

viseprobleemide ja vigastustega kaaskodanikke:
Haavad ja verejooksud. Teadvusekaotus. Kukkumine ja luumurrud. Lihaste ja liigeste
venitused. Põletushaavad. Kuumakahjustused. Mürgitused. Võõrkehad hingamisteedes.
Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. 
Rollimängule  eelneb  rühmatööna  töökoha  apteegi  komplekteerimine,  et  oleks  olemas
vajalikud abivahendid rollimängu läbiviimiseks.

2. Esitada puhkepausi võimlemisharjutuste kompleks   istuva ja seisva tööasendiga töötajale.
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3. Valikvastustega test  . Tööohutus- ja ergonoomika teadmiste kinnistamiseks.
• oskust sõlmida töölepingut (kontrolltööd töölepingu sõlmimise ja lõpetamise kohta) 
• oskust arvestada töö- ja puhkeaega (tööaja arvestamise tabeli täitmine)
• oskust sõlmida tööalaseid kokkuleppeid ja neid muuta (grupitöö)
• oskust sõlmida palga kokkuleppeid (kontrolltöö palga kokkulepete sõlmimise kohta)
• oskust sõlmida autorikaitse lepingut (lepingu sõlmimine)

2.2. Majandus ja ettevõtlus

3 õn

1. Eesmärk
Õpetamisega  taotletakse,  et  õppija  omandab  teadmised  ühiskonnas  toimuvatest
majandusprotsessidest,  inimeste  majanduslikust  käitumisest  ja  mõtlemisest  ühiskonnas,
ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest; õpib tundma ettevõtlust toetavaid tugisüsteeme ja
rahastamisvõimalusi;  omandab teadmised turunduse osast ettevõtte tegevuse korraldamisel,
tarbijate  vajaduste  ning  soovide  rahuldamisel,  raamatupidamise  põhialustest  ning
rahandussüsteemist; omandab hoiakud keskkonda säästvaks majandustegevuseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid.
Turumajanduse olemus. Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused
ja  ressursid.  Tööturu  olemus  selles  orienteerumine.  Nõudluse ja  pakkumise  mehhanismid.
Eraomand, hinnasüsteem ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja
nende  olemus.  Eesti  majanduse  arengusuunad.  Majanduslik  stabiilsus  SKP,  RKP,  tööturg,
tööpuudus.
3.2. ETTEVÕTLUSE ALUSED
Ettevõte,  ettevõtja,  ettevõtlus.  Ettevõtluse  põhialused  ja  ettevõtluse  koht  majanduses,
ühistegevuse  põhimõtted.  Äriühing,  mittetulundusühing  ja  füüsilisest  isikust  ettevõtja.
Ettevõtte  loomise  etapid.  Ettevõte  ja  seadustemaastik  Ettevõtte  juhtimine.  Tootmine  ja
teenindus:  toode  ja  toodang,  püsiv-  ja  muutuvkulud,  kasum,  käive.  Ettevõtlust  toetavad
tugisüsteemid.  Äriidee  olemus  ja  püstitamine.  Äriplaani  struktuur.  Äriplaani  koostamise
põhimõtted. Kaubandusliku äriplaani koostamine.
3.3. TURUNDUSE ALUSED
3.3.1.  Turunduse  olemus.  Turunduse  määratlused.  Turunduse  areng.  Turunduskeskkond.
Turunduskontseptsioonid.  Turunduse strateegia  ja  taktika.  Turg.  Turu segmentimine.  Toote
positsioneerimine. Turundusuuring. Toode ja toote arendus. Toote elutsükkel. Kaubamärk ja
bränd. Bränd ja tarbijakäitumine.
3.3.2  Tarbijakäitumise  olemus.  Ostuotsustusprotsess.  Tarbijakäitumise  mõjurid.  Tarbija
lojaalsus.  Suhtlusturundus.  Sotsiaalne  turundus.  Rohelise  turunduse  olemus.  Siseturundus.
Internetiturundus.
3.3.3.  Hind,  turustus  ja  müügitoetus.  Hinna  olemus.  Hinnakujundamine.  Hinnapoliitika.
Turustuse olemus. Jaotuskanalid, jaotussüsteem. Müügitoetus ja kommunikatsioon. Avaliku
arvamuse  kujundamine.  Reklaami  olemus,  tähtsus  ja  planeerimine.  Müügi  soodustamise
olemus ja võtted. Isiklik müük.
3.4. RAAMATUPIDAMISE JA RAHANDUSE ALUSED
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Raamatupidamisbilanss. Raamatupidamise kontod. Kontoplaan. Rahaliste vahendite arvestus. 
Panga- ja kassaoperatsioonid. Arveldused ostjate ja hankijatega. Tulude ja kulude arvestus. 
Kaubakate, ettevõtte käive, rentaablus, kasum. Inventuur. Rahanduse ja panganduse olemus. 
Pank ja pangateenused. Rahaühiku väärtus, kurss, noteerimine. Rahaturu teenused (hoius, 
laen, intress, viivis, arveldused, rahavahetus, tax free). Rahvusvaheline rahandus.

4. Õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ühiskonnas toimivaid peamisi majandusprotsesse;
• Eesti majanduse arengusuundi ühtses Euroopa Liidu majandusruumis;
• turumajanduse põhikomponente;
• ettevõtluse aluseid, ettevõtte finantseerimise ja administreerimise üldpõhimõtteid;
• ühistegevuse põhimõtteid ja ühistulise ettevõtluse olemust;
• äri- ja turundusplaani koostamise põhimõtteid;
• FIE-na tegutsemise põhireegleid;
• turundusalaseid põhimõisteid ja turunduse rolli majanduses;
• toote positsioneerimise võimalusi turul;
• turundustegevusi ja info hankimise võimalusi turundusuuringuteks;
• toote elutsüklit ja toote arendamise võimalusi;
• kaubamärgi ja brändi olemust;
• tarbija ostukäitumise mõjureid;
• hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• toodete turustamise võimalusi ja jaotuskanaleid;
• turunduse kommunikatsiooniprotsessi elemente;
• reklaami tähtsust;
• otseturunduse vorme ja sisu;
• suhtlus- ja sotsiaalse turunduse olemust;
• rahaturu teenuseid, hinna erinevaid defineerimise võimalusi;
• hinna kujundamise aluseid;
• kulude ja tulude arvestamise põhimõtteid;
• hinna struktuuri ja mõisteid: juurdehindlus, käibemaks, allahindlus, kasum, rentaablus, 

käive, kulud, kaubakate;
• põhilisi rahaühikuid;
• mõisteid laen, laenuintress, viivis,
oskab:
• koostada väikeettevõtte äriplaani;
• hankida informatsiooni ettevõtlust toetavate tugisüsteemide kohta;
• kasutada tarbija ostukäitumise mõjureid ostuotsuste selgitamisel;
• seostada toote elutsükli faase ettevõtte turundustegevusega;
• selgitada tarbimiskultuuri ja keskkonnakaitse vahelisi seoseid;
• selgitada rohelise toote kasulikkust, koostada sellekohast reklaamsõnumit;
• koostada raamatupidamise algdokumente;
• arvutada intressi;
• kujundada müügihinda;
• inventeerida.

5. Hindamine
Hinnatakse:

11



• majanduse ja ettevõtluse põhimõistete tundmist;( kirjalik test põhimõistete tundmise koh-
ta, hõlmab teemasid majanduse  ja ettevõtluse alused)

• nõudluse ja pakkumise olemuse tundmist; (kirjalik test)
• riigieelarve kujunemise aluste tundmist; ( kirjalik test)
• oskust koostada (pere) eelarvet; (praktiline töö eelarve koostamine)
• erinevate  ettevõtlusvormide  erinevuste  tundmist;  (praktiline  töö:  erinevate  ettevõtte-

vormide võrdlus, erinevused,)
• maksude ja maksusüsteemi tundmist; (praktiline töö: palgaga seotud maksude arvutamise

oskust);
• oskust kujundada müügihinda; (praktiline töö: müügihinna kujundamine);
• tootmise tasuvuse näitajate leidmist; (praktiline töö: omahinna, realiseerimishinna, kasu-

mi, kasumimäära leidmine);
• teadmisi turundusalastest põhimõistetest ja turunduse rollist majanduses; (kirjalik test)
• äriplaani koostamist (praktiline töö) 
Mooduli hinne kujuneb teoreetilise osa vastamisest (40%) ja praktiliste ülesannete lahen-
damise oskusest (60%).

2.3. Arvutiõpe ja asjaajamine

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  teab  infotehnoloogia  rolli  ühiskonnas,  arvuti  üldiseid
toimimispõhimõtteid,  arvutialast  sõnavara,  teksti-  ja  tabelitöötluse,  veebi  kasutamise  ja
haldamise  põhimõtteid;  õppija  oskab  kasutada  arvutit  õppimis-  ja  töövahendina  teabe
hankimiseks,  töötlemiseks,  kasutamiseks  ja  edastamiseks,  esitluste  loomiseks  ning  töös
vajalikuks suhtluseks; teab igapäevase asjaajamise korraldamise aluseid ning oskab koostada
ja  vormistada erinevaid  dokumente ja  ametikirju  nii  paberil  kui  arvutis;  õppija  on teadlik
andmekaitseseadusest,  järgib  ohutusnõudeid kuvariga  töötamisel,  teab  Interneti  olemust  ja
oskab vältida selles peituvaid ohte.

2. Nõuded mooduli alustamiseks 

Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. ARVUTIÕPE
3.1.1. Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Põhimõisted. Riistvara. Mälu Tarkvara
Arvutivõrgud. Arvutid igapäevaelus. Infotehnoloogia ja ühiskond Turvalisus, õiguskaitse ja
seadusandlus. Infotehnoloogia ja Eesti. Infotehnoloogia ja eriala.
3.1.2.  Arvuti  kasutamine  ja  failihaldus.  Elementaaroskused.  Töölaud.  Failihaldus.  Failide
lihtne redigeerimine. Prindihaldus.
3.1.3.  Tekstitöötlus.  Alustamine.  Põhioperatsioonid.  Kujundamine  (vormindamine).
Printimine. Dokumendi viimistlemine.
3.1.4.  Tabelitöötlus. Elementaaroskused.  Põhioperatsioonid.  Valemid  ja  funktsioonid.
Kujundamine (vormindamine). Diagrammid ja objektid.
3.1.5. Andmebaasid. Informatsiooni otsimine.
3.1.6.  Informatsioon  ja  suhtlemine.  Veebi  kasutamise  elementaaroskused.  Veebis
navigeerimine.  Otsing  veebis.  Järjehoidjad  (bookmarks).  Elektronposti  kasutamise
elementaaroskused. Kirjavahetus. Adresseerimine. Postkasti haldamine. Listid ja uudisgrupid.
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3.2. ASJAAJAMINE. Asjaajamise alused ja -kord. Dokumendi koostamis- ja vorminõuded:
dokumendiplangid,  dokumendi  rekvisiidid,  dokumendi  vormistamise  protseduur.
Ametikirjade koostamine ja vormistamine elektrooniliselt ja paberkandjal.
Õigust  ja  vastutust  delegeerivate  ja  ärikirjavahetuse-  ning  tööülesannetega  seotud
dokumentide koostamine ja vormistamine. Kontoritehnika kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õpilane teab ja tunneb:

• ohutusnõudeid ja turvameetmeid arvutiga töötamisel;
• põhimõisteid, arvuti seadmeid, nende otstarvet ja kasutust;
• internetti ja selles peituvaid ohte;
• dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid, 

oskab:
• kasutada arvutit töö- ja õppimisvahendina;
• kasutada arvutit tööde vormistamisel ja andmetöötluses;
• otsida veebist infot ja seda salvestada;
•  koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV), iseloomustust, algatuskirja,

vastuskirja, seletuskirja, töölähetust, töölepingu sõlmimist ja lõpetamist, tellimiskirja,
kaaskirja, volikirja ja vabanduskirja elektrooniliselt ning paberkandjal;

• suhelda elektroonilises keskkonnas järgides hea suhtlustava põhimõtteid;
• kasutada kaasaegset kontoritehnikat ja sidepidamisvahendeid.

5.Hindamine
Hinnatakse:

4. dokumendi avamist, loomist ja salvestamist
5. e-kirja koostamist ja saatmist
• ametikirja koostamist (CV, avaldus, iseloomustus, seletuskiri)
• info leidmist Internetis

2.4. Klienditeenindus 

6 õn (3T/3P)

1. Eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et  õppija mõistab teenindamise ja müügiprotsessi  põhiolemust  ning
müüja  rolli,  tunneb  erialaste  õigusaktide  olulisemaid  sätteid,  müügitöö  aluseid,  müügitöö
korraldust  ja  kaupade  müügiks  ettevalmistamist;  oskab  arveldada,  täita  müügi-  ja
saatedokumente;  oskab  rakendada  müügiprotsessis  teenindussuhtlemise  põhimõtted  ja
käitumisviise,  suhelda  klientide,  sh  erivajadustega  ja  erineva  kultuuritaustaga  klientidega;
õppija  oskab suhtluses  luua  ja  edastada  positiivset  esmamuljet,  käituda  vastastikust  suhet
toetaval  viisil,  kuulata  vestluspartnerit,  hankida ja  edastada  tagasisidet  kliendilt,  arvestada
kliendi  ootusi,  analüüsida  ja  juhtida  oma  käitumist,  arendada  müügitööks  vajalikke
isikuomadusi;  oskab  kasutada  suhtlemisel  sobivat  kehakeelt  ja  sõnavara,  oskab  kasutada
erinevaid tehnilisi vahendeid; oskab töötada meeskonnas, lähtub kutse-eetika põhimõtetest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KLIENDITEENINDUS.
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3.1.1.  Klienditeeninduse  mõiste  ja  olemus  Teenindusühiskonna  mõiste,  teeninduslik
mõttekultuur, teeninduse kvaliteet, kaupade ja teenuste erinevused. Teeninduse korraldamine.
Teenindustüübid. Siseteenindus ja siseklient.
3.1.2. Klienditeenindaja roll.  Rolli mõiste.  Klienditeenindaja roll  ja pädevused: teadmised,
oskused, hoiakud. Klienditeenindaja tööks olulised oskused, hoiakud, isiksuse omadused ja
nende arendamine.
3.1.3. Suhtlemisviisid.
Suhtlemise  alustamine.  Suhtlemise  efektiivsust  mõjutavad  tegurid.  Verbaalne  ja
mitteverbaalne  suhtlemine.  Suhtlemisoskused:  kontakti  loomine,  hoidmine  ja  lõpetamine,
aktiivne  kuulamine,  selge  eneseväljendamine.  Erinevad  käitumisviisid.  Veenev
argumenteerimine.
3.1.4.  Kliendikeskne  teenindus.  Klientide  määratlemine.  Sihtklient.  Püsiklient.  Klientide
ootused ja vajadused, nende väljaselgitamine, täpsustamine. Klientide nõustamine.
Vanuselise, kultuurilise ja tervisliku eripäraga kliendid .Puuetega kliendid. Klientide ohutuse
ja turvalisuse tagamine.
3.1.5.  Kaebuste  ennetamine  ja  käsitlemine  teeninduses:  konfliktide  olemus;  konfliktis
käitumine ja konfliktide reguleerimine; probleemide lahendamine ja konfliktidega toimetulek;
kliendi vastuväidetega tegelemine; kaebuste ja pretensioonide ning kiituste käsitlemine
3.2 MÜÜGITÖÖ
3.2.1 Müümise ja müügi mõiste ja olemus. Müügiprotsess. Müügistrateegia. Müügieetika.
3.2.3  Müügitehnikad.  Isiklik  Müük.  Letimüük.  Kassamüük.  Selvemüük.  Messimüük.
Telefonimüük. Virtuaalkaubandus. Lisamüük.
3.2.4  Toodete  ja  teenuste  tundmine.  Kaupade  sortimendi,  kvaliteedi,  garantiiaja,
kasutamistingimuste, -võimaluste teadmine. Kaupade ümbervahetamine ja tagasi võtmine.
3.3. MÜÜGITÖÖ KORRALDUS
3.3.1. Kaubanduslik inventar ja sisustus. Kaupade markeerimine ja turvamine.
Kassapidaja  töökoha  korraldus.  Erinevat  klassi  kassaaparaadid,  nende  kasutamine  ja
igapäevahooldus. Ostjatega arvlemise kord ja võtted. Erinevad makseviisid. Maksekaardid ja
kaardiga maksmise kord. Arvlemine kliendiga. Hinnakujunduse alused, hinna struktuur. Hinna
arvutamine.  Käibemaks.  Juurde-  ja  allahindlus.  Sularahaarve.  Igapäevane  rahatulem.
Kaubaaruanne. Inkassatsioon.
3.3.2.  Kaupade vastuvõtmisele  eelnevad tegevused,  kaupade vastuvõtmine  ja  ladustamine.
Kauba saatedokument. Kaubasaatedokumentide rekvisiidid, saatelehe vormistamine. Kaupade
sissetuleku allikad ja viisid. Taara ja pakend. Kaupade paigutuse põhimõtted ja nõuetekohane
säilitamine.
3.3.3. Kaupade müügiks ettevalmistamine ja väljapanekud.
Tööde tegemiseks vajalikud materjalid ja vahendid, töökoha korraldus. Kaupluse töö põhi- ja
abioperatsioonid.  Ohutusmärgistus.  Kaupade  müügiks  ettevalmistamine,  hinnaetiketi
kujundamine.  Kaupade  väljapanekud,  nende  kujundamine  Väljapanekud  kampaaniate,
soodusmüükide  ajal.  Lisateenused  kaubandusettevõttes.  Ostjatevoolu  jälgimise  võtted.
Müügiprotsessiks vajaliku info hankimine ja süstematiseerimine, säilitamine. Müügiplaan ja
müügiaruanne. Kaupluse tööajagraafik. Müüja tervist säästvad töövõtted.
3.4.  MÜÜGITÖÖGA  SEONDUVAD  ÕIGUSAKTID.  Kaubandustegevuse  seadus.
Tarbijakaitseseadus.  Võlaõigusseadus.  Pakendiseadus.  Reklaamiseadus.  Tarbekaupade
eestikeelse teabega varustamise juhend. Kaubale või teenusele garantiiandmise juhend. Kauba
ja teenuse hinna avaldamise nõuded.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane
mõistab:
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• teenindamise ning müügiprotsessi põhiolemust;
• teenindaja ja müüja rolli olemust;
• kaubandustegevust reguleerivate õigusaktide olulisemaid sätteid,

teab ja tunneb:
• teeninduse mõistet ja teeninduslikku mõttekultuuri;
• teeninduse kvaliteeti mõjutavaid põhitegureid;
• teenindaja kui ettevõtte esindaja rolli;
• inimkäitumist mõjutavaid tegureid;
• kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
• teenindamise korraldamise printsiipe, meeskonnatöö tähtsust teeninduses;
• teenindaja vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest;
• erinevaid müügitehnikaid;
• toodete ning teenuste peamisi tunnuseid;
• kaupade ümbervahetamise ja tagastamise põhimõtteid;
• kaupluse sisustust, inventari ja seadmeid nende otstarvet ja ohutut kasutamist;
• kaubapaigutuse põhimõtteid;
• kaupade müügieelse korrastuse nõudeid;

5.Hindamine  
Hinnatakse

• teoreetiliste põhimõistete ja seisukohtade tundmist
• konfliktide  lahendamise  ja  ennetamise  võimaluste  tundmist
• oskust analüüsida praktilisi teenindussituatsioone
• erialaga seotud teenindussituatsioonide lahendamist läbi rollimängude
• müügitehnikate oskust
• kaupade müügieelse korrastuse oskust
• müügitööga seonduvate õigusaktide tundmist

2.5. Erialane võõrkeel

2 õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb erialaga seonduvat sõnavara, saab aru ja oskab võõr-
keeles end arusaadavalt väljendada nii tava- kui tööolukordades; oskab koostada ametikirju;
oskab tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenuseid, suhelda
klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil; oskab leida ja kasutada erialaseks
tööks vajalikku informatsiooni. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud  algtase.

3. Õppesisu
3.1.  KONTAKTI  LOOMINE  Suhete  loomine.  Enda  ja  oma  töökohustuste  kirjeldamine;
kogemusi,  teadmisi,  oskusi  ja  iseloomu kirjeldav  sõnavara.  Töölevõtu  intervjuu  sõnavara.
Telefonivestlus: kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2. AMETIKIRJAD Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid.
Tellimuste  koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV,  seletuskirja  ja  kinnituskirja
koostamine vastavalt vormistusnõudele.
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3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA Aiandusalane  sõnavara:  taimede  nimed,  hooldusvõtted  ja
kasvunõuded.  Materjalid,  abivahendid,  töövahendid.  Aiandusalaste  tekstide  tõlkimine.
Kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid,
mõistab:

• erialaseid võõrkeelseid tekste;
oskab:

• väljendada ennast võõras keelekeskkonnas ja suhelda kliendiga;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust, seletuskirja;
• kasutada  tehnilisi  kommunikatsioonivahendeid võõrkeelsete  sõnumite edastamiseks:

telefoni, e- kirja;
• kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid.

5.Hindamine 
Hinnatakse:

• Enesetutvustust, oma töökohustuste kirjeldamist
• Ametikirja sisu mõistmist
• Erialase sõnavara tundmist (300 uut sõna)
• Vestlusoskust klienditeenindusega seotud olukorras
• Erialase teksti tõlget

2.6. Erialane inglise keel

2 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse,  et  õppija tunneb floristika erialaga seonduvat  sõnavara,  saab aru ja
oskab võõrkeeles end arusaadavalt väljendada nii tava- kui tööolukordades; oskab koostada
ametikirju; oskab tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenu-
seid, suhelda klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil; oskab leida ja kasu-
tada erialaseks tööks vajalikku informatsiooni. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Omandatud  algtase.

3. Õppesisu
3.1.  TUTVUSTUS Suhete  loomine.  Enda  ja  oma töökohustuste  kirjeldamine;  kogemusi,
teadmisi, oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara. Töövõtuintervjuu sõnavara. Telefonivestlus:
kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.
3.2. AMETIKIRJAD Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid.
Tellimuste  koostamine,  muutmine,  tühistamine.  Avalduse,  CV,  seletuskirja  ja  kinnituskirja
koostamine vastavalt vormistusnõudele.
3.3.  ERIALANE  SÕNAVARA Aiandusalane  sõnavara:  taimede  nimed,  hooldusvõtted  ja
kasvunõuded.  Materjalid,  abivahendid,  töövahendid.  Aiandusalaste  tekstide  tõlkimine.
Kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:
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• erialaga seonduvat sõnavara ja mõisteid,
mõistab:

• erialaseid võõrkeelseid tekste;
oskab:

• väljendada ennast võõras keelekeskkonnas ja suhelda kliendiga;
• koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust, seletuskirja;
• kasutada  tehnilisi  kommunikatsioonivahendeid võõrkeelsete  sõnumite edastamiseks:

telefoni, e- kirja;
• kasutada sõnaraamatuid ja erialaseid teabeallikaid.

5. Hindamine 
Hinnatakse:

• Enesetutvustust, oma töökohustuste kirjeldamist
• Ametikirja sisu mõistmist
• Erialase sõnavara tundmist (300 uut sõna)
• Vestlusoskust klienditeenindusega seotud olukorras
• Erialase teksti tõlget

2.7. Ilutaimede kasvatamine ja kasutamine 

15 õn (5T/10P) 

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kutsetöös vajalikud teadmised üldisest botaanikast
ja ilutaimede kasvatamisest; õppija tunneb floristitöös kasutusel olevate taimede sortimenti,
oskab  kasutada  teatmeteoseid  ja  katalooge;  tunneb  ilutaimede  enim  levinud  haiguseid  ja
kahjureid  ning  nende  tõrjeviise;  õppija  saab  ülevaate  lõike-  ja  potitaimede  teekonnast
kasvatajast  kliendini  ning  omandab  vajalikud  töövõtted  taimede  hooldamiseks  ja
töötlemiseks; õppija oskab nõustada klienti taimede valiku ja hooldamise alal.  

2. Õppesisu
2.1. BOTAANIKA. Taimede anatoomia ja morfoloogia; taimede paljunemine; taimenimed ja
taimesüstemaatika  alused;  sammaltaimede  ja  soontaimede  (sõnajalgtaimed,
paljasseemnetaimed,  õistaimed)  üldiseloomustus,  olulisemad  õistaimede  sugukonnad;
taimefüsioloogia  (fotosüntees,  veemajandus,  ainete  liikumine  taimes,  areng  ja  kasvamine,
stress).
2.2.  ILUTAIMEDE  TUNDMINE  JA  KASVATAMINE.  Olulisemad  lõikelilled  ja
lõikeroheline,  (nimed,  omadused,  kasutamine  ja  käitlemine);  lilleseades  kasutatavad
avamaataimed (puud ja põõsad, ,püsikud, suvelilled, nende nimed, omadused, kasutamine ja
käitlemine),  konteinerhaljastuse  taimed  ja  potililled  (nimed,  kasvunõuded,  hooldamine).
Taimede areng aasta  ja  eluea vältel;  taimede arengut  ja  kasvu mõjutavad tegurid;  taimede
paljundamise  viisid;  enamlevinud  potilillede  (toa-  ja  suvelillede)  agrotehnika;  ilutaimede
enamlevinud  kahjurid,  haigused  ja  nende  tõrje;  kasvusubstraadid,  väetised,
taimekaitsevahendid ja nende säilitamine.
2.3.  ILUTAIMEDE  SÄILITAMINE  JA  TAIMEDE  AJATAMINE.  Lõikelillede  ja
lõikerohelise  koristamine,  pakkimine  ja  transport,  säilitamine  ja  hooldamine;  lõikelillede
säilivust mõjutavad tegurid, võtted närbumise ärahoidmiseks; taimede kuivatamine ja muud
konserveerimisviisid; taimestandardid.

3. Õpitulemused
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Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:
• taimede ehitust, botaanilist oskussõnavara ja olulisemaid taimede rühmi;
• taimede eluprotsesse, taimede paljunemisviise ja olulisemaid ilutaimede paljundamise

meetodeid;
• olulisemaid sisehaljastuses kasutatavaid toataimi ja konteinerhaljastuse taimi: suvelilli

nende nimesid, kasvunõudeid ja hooldusvõtteid;
• olulisemaid lilleseades kasutatavaid taimi (lisa 6), teab nende nimesid eesti ja ladina

keeles, teab nende omadusi;
• taimede arengut aasta ja eluea vältel ning tunneb taimede arengut ja kasvu mõjutavaid

tegureid;
• enamlevinud potilillede (toa- ja suvelillede) agrotehnikat;
• ilutaimede enamlevinud haigusi ja kahjureid ning nende tõrjeviise;
• enamkasutatavaid kasvusubstraate, väetisi ja taimekaitsevahendeid;
• lõikelillede ja lõikerohelise koristamise, pakkimise, transpordi ja säilitamise viise;
• lõikelillede säilimist mõjutavaid tegureid;
• taimede ajatamise viise.

Mooduli läbimise järel õppija oskab:
• analüüsida  taimede  välisehitust  ja  kasutada  selleks  õigeid  termineid,  kasutada

taimemäärajaid, kasutada õigesti taimeliikide ja sortide nimesid;
• käsitseda olulisemaid lilleseades kasutatavaid taimi (lõikelilled, lõikeroheline, puud ja

põõsad,), kasutada peamisi lõikelillede närbumist ärahoidvaid võtteid;
• hooldada  enamlevinud  potililli  (toa-  ja  suvelilli),  nõustada  klienti  nende  valiku  ja

hooldamise küsimustes;
• kasutada tervist ja keskkonda säästvalt ilutaimede enamlevinud haiguste ja kahjurite

tõrjeviise;
• nõustada klienti taimehaiguste ja kahjurite tõrje teemadel;
• nõustada klienti kasvusubstraatide, väetiste ja taimekaitsevahendite alal;
• kasutada  taimede  kogumise,  kuivatamise  ja  muul  viisil  konserveerimise  põhilisi

võtteid, valida kuivatamiseks sobivad taimed;
• kasutada taimestandardeid.

4. Hindamine
Hinnatakse:

• botaanilise  oskussõnavara  ja  taimenimede  tundmist  (vastavalt  Florist  I,  II
kutsestandardi lisale F) ja õiget kasutamist;

• ilutaimede kasvatamise aluste tundmist;
• taimehaiguste ja –kahjurite ning nende tõrjeviiside tundmist;
• floristikas kasutatava taimmaterjali nimede, omaduste, hooldusvõtete ja

 kasutusviiside tundmist;
• teatmematerjalide kasutamise oskust;
• lilleseadetöödeks ja sisehaljastuseks õige taimmaterjali valimise oskust;
• taimede hooldamise, töötlemise ja säilitamise oskust;

• kliendi nõustamiseks vajalike teoreetiliste teadmiste taset 

2.8. Lilleseade 

15 õn (2T/13P)

1. Eesmärk
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Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab teadmised  materjaliõpetuse,  kujundusõpetuse  ja
lilleseadete  tegemise  põhialustest;  teoreetilised  ja  praktilised  oskused  erinevate
lilleseadetööde tegemiseks; arendada õpilases loomingulisust, iseseisvust. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Soovitav  on  eelnevalt  on  läbida  moodulid  kunstiõpetus  ning  ilutaimede  kasvatamine  ja
kasutamine.

3. Õppesisu
3.1. ERIALA AJALUGU. Sissejuhatus erialasse. Lilleseaded antiikajal, keskajal, uusajal, IX
ja XX sajandil. Lilleseade areng Eestis.
3.2.  KOMPOSITSIOONIÕPETUSE  ALUSED.  Kompositsiooni  elemendid:  vorm,  maht
sümmeetria, asümmeetria, harmoonia, kontrast, värvus, struktuur, faktuur, dominant, aktsent,
nüanss. Proportsioonid. Kuldlõige. 
3.3. MATERJALIÕPETUSE ALUSED.
Töövahendid: lõikevahendid, mehaanilised ja elektrilised tööriistad.
Abimaterjalid. Sidumisvahendid: erinevad nöörid, traadid, niin. Kinnitusvahendid: klambrid,
nõelad. Muud abivahendid: teip, värvid, leheläige jt.
Oasise  tooted.  Seadete  alused.  Alternatiivne  seade  alus.  Sammal,  oksad  jm  looduslikud
materjalid.
Materjalide  ettevalmistamine  ja  käsitsemine.  Nõuded  erinevatele  lõikelilledele  ja
lõikerohelisele. Säilitusained.  
Taimede kujunduslikud omadused ja kasvukujud, lõikelillede hierarhia.
Dekoratiivsed materjalid. Paelad, kangad.
Tehnilised materjalid: metall, puit, paber, plastik, klaas, tekstiil, keraamika.
Anumaõpetus. Vaas. Anum. Ampull.
3.4.  LILLESEADE  DISAIN.  Eri  disainide  iseloomustus  ja  võrdlus.  Dekoratiivne.
Vegetatiivne. Vorm-liiniline Rühmitamine, pindade kujundamine ja ruumiline kihilisus. Varte
asetusviisid.  Radiaalne,  paralleelne,  vaba  asetusviis.  Kasvupunkti  asukoht  -  anuma  sees,
anuma all, anuma kõrval, anuma kohal.
3.5. LILLESEADED.
Lillekimp.   Lillekimbu  osad.  Proportsioon  .  Sidumiskoht.  Disaini  valik.  Vaasi  valik.
Tehnikad.
Leinaseaded.  Pärg.  Pärja  tüübid.  Kirstukaunistused.  Urnikaunistused.  Leinakimbud.  Padi.
Rist. Kalmuseaded. 
Pruudikimp. Nõuded pruudikimbule. Pruudikimbu tüübid. Pruudikimbu tehnikad.
Lauaseade. Nõuded lauaseadele. Lauaseade tüübid.
Floraalsed ehted. Rinnakaunistus, peaehe jms.
Autokaunistus. Nõuded autokaunistuse tegemisel.
Temaatilised lilleseaded. Sümboolika.
Jõulud. Uusaasta. Sõbrapäev. Lihavõtted. Emadepäev. 
Kingituste ehtimine.
3.6. DEKORATSIOON JA RUUMIKUJUNDUS. Ruumi ja koha eripära – kirik, saal, lava.
Interjöör. Sisustusstiil. Valgustus. Peo eripära. Klassikalised ruumikaunistuse tööd– vanikud ja
pärjad  ning  nende  erinevad  vormid.  Kooskõla  lilleseade  ja  ruumi  vahel.  Vaateakende
kujundamine.
3.7.  ISTUTUSSEADE.  Taimede  füsioloogiline  ja  koosluseline  kuuluvus.  Istutusseaded  ja
nende kasutamine. Tehnilised lahendused. Istutuskastid, erinevad istutusvõimalused. Taimede
ettevalmistamine istutuseks.
3.8.  KESKONNASÕBRALIK MÕTLEMINE LILLESEADETE TEGEMISEL. 
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3.9. LÕIKE- JA TOALILLEDE PAKKIMINE JA TRANSPORT.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• eriala ajalugu ja kohalikke traditsioone;
• kompositsiooniõpetuse aluseid;
• materjaliõpetuse aluseid;
• lilleseade  disaini;
• erinevate lilleseadete tegemisel kehtivaid nõudeid;
• ruumide dekoreerimise ja vaateakende kujundamise põhimõtteid;
• lilleseade seoseid keskkonnakaitsega, 

oskab:

• kavandada oma töid;
• kasutada  erinevaid  tehnikaid  ja  kujundusvõtteid  kimpude,  seadete  ja

ruumidekoratsioonide tegemisel;
• pakkida lilleseadeid ja toalilli;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• lilleseade ajaloo ja kohalike traditsioonide tundmist; 
• kompositsiooniõpetuse aluste tundmist; 
• oskust valmistada kimpe ja seadeid;
• seadete ja kimpude üldmuljet;
• tööde vastavust kompositsiooni ja värvusõpetuse nõuetele;
• seadete ja kimpude kunstilist lahendust ja õpilase loomingulisust nendekujundamisel;
• erinevate materjalide ja abivahendite kasutamisoskust;
• tööde tehniliselt korrektset teostust;
• loomingulist lähenemisviisi klientide teenindamisel;
• töökultuuri;
• oskust töötada tervist ja keskkonda säästvalt;
• vastutustunnet ja iseseisvust.

Mooduli koondhinne kujuneb praktiliste tööde ja teoreetiliste teadmiste positiivsete hinnete
keskmisest.

2.9. Kunstiõpetus 

4 õn (1T/3P)

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija oskab mõista värvi ja värvuse tähtsust inimkonna loomeloos,
tunneb  kompositsiooni  aluseid  ja  orienteerub  kunstiajaloos;  oskab kasutada teadmisi  lille-
seadete ja sisehaljastuse kavandamisel ning sobitamisel ajalooliste interjööridega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
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3.1. VÄRVUSÕPETUS. Naturaalsetest värvimuldadest sünteetiliste värvaineteni. Värvilised
ja neutraalsed värvused. Erinevad värvi nägemise teooriad (valguslainete seos helilainetega).
Värvus  ja  värv.  Värviring.  Värviharmooniad.  Värvuste  omavaheline  mõju.  Värvi  sõltuvus
üldvalgusest.  Värviuuringud  kaasaegses  optikas.  Värvuste  psühholoogiline  mõju.
Kultuuritraditsioonid. Värviteraapia. Värvus lilleseades.
3.2. KOMPOSITSIOON. Kompositsiooni elemendid: vorm, maht, sümmeetria, asümmeetria,
harmoonia,  kontrast,  värvus,  struktuur,  faktuur,  dominant,  aktsent,  nüanss.  Proportsioonid,
kuldlõige.
3.3.  JOONISTAMINE,  MAALIMINE.  Joonistusvahendid  ja  maalitarbed.  Motiivi
kadreerimine,  abijooned,  võrdlev  mõõtmine.  Joonperspektiiv.  Valguse  ja  varjuga
modelleerimine.  Visandamine,  üldistus,  stilisatsioon.  Dekoratiiv-  ja  koloriitmaal.
Värviperspektiiv. Akvarell- maali erinevad tehnikad. Maali- etüüdid.
3.4. KUNSTIAJALUGU. Ürgajast gooti kunstini, renessanss, barokk, rokokoo, klassitsismist
impressionismini, XX sajandi kunst.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane:

• teab, mõistab ja tunnetab värvi tähtsust ja osa inimkonna loomeloos;
• saab aru kompositsiooni alustest;
• on saanud sisemise kindluse oma mõtete ja ideede visuaalseks väljendamiseks;
• orienteerub ajaloolistes kunstivooludes,

oskab:
• lilleseadete ja sisehaljastuse kavandamisel kasutada oma kompositsiooni ja 

värvusõpetuse- alaseid teadmisi;
• sobitada lilleseadeid ajalooliste interjööridega.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• teoreetilisi teadmisi ja praktilisi töid; 
• iseseisvalt kogutud materjali: etüüde, krokiisid, visandeid;
• näitusena esitatud korrektselt vormistatud maale, joonistusi, värvus- ja 

kompositsiooniõpetuse töid.
Mooduli  lõpphinne kujuneb teoreetiliste teadmiste kontrolli  ja praktiliste tööde positiivsete
hinnete keskmisest.

2.10. Praktika

20 õn 

1. Eesmärk

Praktika käigus tutvub õppija töökeskkonnaga, omandab uusi oskusi ja kinnistab õpitut; tut-
vub ettevõtte töö planeerimise ja korraldusega, saab iseseisva töö kogemusi tööülesannete la-
hendamisel, osaleb meeskonnatöö reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, tervist ja kesk-
konda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutustega. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud on arvutiõpetuse ja asjaajamise, kunstiõpetuse, ilutaimede kasvatamise ja kasutamise,
lilleseade, klienditeeninduse moodulid või nende osamoodulid.

3. Õppesisu
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3.1. Ilutaimede kasvatamine, kasutamine, hooldamine
3.2. Lilleseade
3.3. Väljapanekute ja vaateakende kujundamine
3.4. Sisehaljastuse kavandamine, rajamine, hooldamine
3.5. Klienditeenindus ja müük

4. Õpitulemused
Õppija:

• on omandanud praktilisi töökogemusi ühes või mitmes ettevõttes,
teab ja tunneb:

• ettevõtte struktuuri, töökorraldust, töötajate kohustusi, õigusi ja vastutust;
• lillekaubanduses kasutatavaid taimi ja materjale;
• ilutaimede kasvatamise, koristamise, ladustamise, pakendamise ja hulgikaubandusega

seotud toiminguid;
• müügikorralduse rakendust ettevõttes,

oskab:
• vormistada  praktikale  minekuks  vajalikke  materjale:  CV,  avaldus,  leping,  oskuste

nimistu, tutvustuskiri;
• osaleda aktiivselt töös: järgida tööaegu, täitma korraldusi, pidama kinni kokkulepetest,

märkama ja tegema ettevõttes vajalikke töid;
• hooldada, koristada, ladustada, pakendada ilutaimi ja lõikelilli;
• hooldada kaupluses olevaid ilutaimi ja lõikelilli;
• nõustada klienti taimede valikul ja pakkuda erinevaid teenuseid;
• valmistada kliendi soovist lähtuvaid kimpe ja seadeid;
• valmistada pulma- ja leinafloristikat;
• kujundada väljapanekuid ja vaateaknaid;
• kavandada, rajada ja hooldada sisehaljastust;
• müügitöö erinevaid operatsioone: kauba vastuvõtt, praktiline müügitöö, kassa
 ja arveldus klientidega, müügidokumentide vormistamine;
• järgida ettevõtte töökorda ja töötada meeskonnaliikmena;
• pidada kinni töö- ja tervisekaitse nõuetest;
• suhelda klientidega tähelepanelikult, kannatlikult, viisakalt;
• analüüsida oma kutsealaseid oskusi enne ja pärast praktikat.

5. Hindamine
Praktika mooduli koondhinde aluseks on alljärgnevad oskused:

• ilutaimede hooldamise koristamise, ladustamise, pakendamise ja 
hulgikaubandusega seotud toiminguid;

• väljapanekute ja vaateakende kujundamine;
• sisehaljastuse kujundamine ja hooldus;
• erinevate tööde tegemise oskus lähtuvalt kliendi soovist;
• pulma- ja leinafloristika valmistamine;
• müügitöö erinevate operatsioonide teostamise oskus: klienditeenindus, 

arvlemine, kassatöö;
• meeskonnatööoskus ja floristitööks vajalikud isikuomadused ja hoiakud.
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III VALIKÕPINGUD 

3.1. Ikebana

2õn (-T/2P)
[Mooduli mahtu vähendatud - Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2010/11 õa 
sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et  õppijad omandavad teadmisi  ikebana ajaloost,  olemusest ja  selle
erinevustest  euroopa  lilleseadest,  omandavad  põhilised  töövõtted  ja  oskuse  koostada
lihtsamaid kompositsioone.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. IKEBANA OLEMUS. Ikebana ajalugu ja Jaapani kultuuri põhijooned. 
3.2. IKEBANA PÕHIREEGLID. Taimede kasvuviisi, valguse ja varjukülje ning aastaaegade
arvestamine. Seadete proportsioonid.
3.3.  TÖÖVAHENDID  JA  TÖÖVÕTTED.  Anumad,  kinnitusvahendid,  taimmaterjali
töötlemine.
3.4. IKEBANA STIILID. Moribana ja nageire, nende neli erinevat vormi. Vabaseaded.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• ikebana olemust ja selle põhimõttelisi erinevusi euroopa lilleseadest;
• ikebana põhilisi töövahendeid ja töövõtteid;
• peamisi ikebana stiile ja vorme.

oskab:

• kasutada ikebana töövahendeid;
• valida seadeteks sobivaid taimi ja anumaid;
• arvutada seadete proportsioone;
• valmistada lihtsamaid ikebanasid.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• kompositsioonide elementide sobivust, proportsioone 
• loomingulisust ja väljendumisoskust
• töövõtete korrektsust ja kompositsioonide puhtust;
• säästlikku suhtumist loodusesse.

Mooduli hinne kujuneb: praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.

3.2. Uued suunad ja tehnikad floristikas

1 õn 
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2010/11 õa sisseastujale]
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1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppijad omandavad teadmisi uute suundade ja tehnikate kohta ning 
omandavad nende teostamiseks töövõtted

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Soovitav on eelnevalt läbida lilleseade moodul.

3. Õppesisu 
3.1  SISSEJUHATUS. Tagasivaade vanadesse tehnikatesse.
3.2  UUED  TEHNILISED  VÕTTED.  Vahatamine,  traatkarkasside  valmistamine,  paberi
valmistamine,  liimitud  karkassid  PVA liimist,  liimitud  karkassid  kuumast  liimist,  traadi
heegeldamine,  tehniliste materjalide (metalli,  puidu, paberi,  plastiku,  klaasi,  tekstiili,  vildi)
kasutamine uute võtete teostamisel.
3.3  TRENDID.  Hooajatrendid  ja  aasta  trendid,  nende  tutvustamine  ja  praktiliselt  läbi
tegemine.
Vastavalt  uute  suundade  tekkimisele  ja  tehniliste  materjalide  leiutamisele  täieneb  antud
valdkond pidevalt.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• erinevaid uusi materjale;
• erinevaid uusi tehnikaid;
• trende;

oskab:
• valida ja kasutada uusi materjale erinevate lilleseadete teostamisel;
• valida ja kasutada uusi tehnikaid erinevate lilleseadete teostamisel;
• rakendada trende lilleseadete tegemisel.

5. Hindamine
Hinnatakse: 

• oskust tunda ära uusi materjale ja neid õigesti kasutada;
• oskust kasutada uusi tehnikaid;
• trenditeadlikust ja oskust valmistada trendikaid lilleseadeid;
• kunstilist lahendust;
• loomingulist lähenemist. 

Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste (30%) ning praktiliste tööde (70%) positiivsete
hinnete keskmisest.

3.3. Punutised

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised punutistest, mis sobivad aeda, haljasalale
ja siseruumi ning on floristitööde aluseks; oskab neid valmistada. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu 
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3.1. SISSEJUHATUS. Vitspunutiste praktilisus ja esteetiline väärtus. 
3.2. MATERJALID. Kasutatav taimmaterjal, selle kogumine ning töötlemine. Ohutustehnika
materjali kogumisel.
3.3.  TÖÖRIISTAD JA -VAHENDID NING NENDE KASUTAMINE. Käärid, noad, kirved,
saed,  tangid,  traadid,  nöörid,  võrgud,  keevised  jt.  Erinevad  töö-  ja  tehnilised  võtted.
Ohutustehnika tööriistade käsitsemisel.
3.4.  VITSPUNUTISTE  ja  TRAATPUNUTISTE  VALMISTAMINE.  Korvide,  objektide,
ruumi  dekoratsioonide  ja  avamaastikul  kasutatavate  vitspunutiste  valmistamine.
Traatpunutised floristitööde aluseks.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kasutatavaid taimmaterjale; 
• tööriistu ja –vahendeid; 
• ohutustehnikat materjalide kogumisel, tööriistade ning –vahendite kasutamisel.

oskab: 
• materjali  ette valmistada;
• kasutada  ohutult  töövahendeid;
• valmistada  erinevaid traat- ja vitspunutisi.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• tööriistade ja –vahendite kasutamise oskust;
• materjalide ettevalmistamise oskust;
• erinevate traat- ja vitspunutiste valmistamist.

Mooduli hinne kujuneb:
• praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.
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3.4. Fotograafia alused 

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi fotoaparaadi tööpõhimõttest, käsitsemisest,
fotokaamera  valikust,  lisatarvikutest,  objektide  siseruumides  pildistamise  eripärast  ja
pilditöötlusest. 

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Vajalik digitaalse fotoaparaadi olemasolu.

3. Õppesisu 
3.1.  FOTOAPARAADI  TÖÖPÕHIMÕTE  JA  VALIK.  Fotograafia  ajalugu.  Kaasaja
fotokaamera tööpõhimõte ja käsitsemine. Fotokaamera ja lisaseadmete valik.
3.2. OBJEKTIDE PILDISTAMINE SISERUUMIS. Objekti valik ja kuidas pildistada. Fooni
valik.
Valgustuse seadmine. Lilleseade tööde pildistamise eripära.
3.3.  PILDITÖÖTLUS.  Pilditöötlusprogrammid.  Piltide  sisestamine  arvutisse.  Fotode
põhikorrektsioonid fototöötlusprogrammis. Piltide salvestus ja esitlus.
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Lilleseade tööde pildistamine koos valguse paigaldamisega ja
fotode  töötlemine  pilditöötlusprogrammiga.  Objektide  paigaldamine  interjööri
pilditöötlusprogrammi abil, visualiseeritud pakkumise koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• fotoaparaadi tööpõhimõtet;
• lilleseade tööde pildistamise eripära;
• pilditöötlusprogrammi;

oskab:
• käsitseda fotokaamerat;
• töödelda fotosid pilditöötlusprogrammiga.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• fotoaparaadi tööpõhimõtte tundmist;
• lilleseade tööde pildistamine koos fooni valiku ja valguse paigaldamisega;
• pilditöötlusprogrammi kasutamise oskusi;

Mooduli hinne kujuneb: praktiliste tööde tegemise oskus – 100 % hinde väärtusest.

3.5. Kirjakunst

2õn 

1. Eesmärk
Kirjakunsti  mooduli  õpetamisega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  teadmisi  kirjakunsti
ajaloost, kirja teksti paigutamisest ja ülesehitusest, ning oskavad kasutada võtteid erinevate
kirjade kirjutamiseks. Mooduli eesmärgiks on arendada õpilastes oskust edastada loovalt ja
kunstipäraselt kirjalikke sõnumeid.
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2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KIRJAKUNSTI AJALUGU. Lühidalt keraamikast läbi aegade.
3.2.  JOONISTATUD  PLOKKKIRJAD.  Grotesk,  kitsas  grotesk,  motiividel  eestipärastatud
grotesk jm.
3.3.  LAISULEKIRJAD.  Antiikva  grotesk,  seotud-  ja  sidumata  kursiivkiri,  unitsiaal,
poolunitsiaal, gootikirjad.
3.4. PEENSULE KIRJAD. Kalligraafia, antiikva.
3.5.  KIRJA  KUJUNDAMINE  JA  KASUTAMINE.  Tekst  koos  illustratsioonidega,
õnnitluskaart, tänukiri, pärjalint.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• ülevaatlikult kirja ajaloolist kujunemist;
• kirjateksti paigutust ja ülesehitust,

oskab:
• erinevate kirjade kirjutamise võtteid;
• siduda tervikuks nii kirja kui ka kujunduse;
• töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• kirjakunsti ajaloo tundmist;
• kirja kujundamise ja kasutamisviiside tundmist;
• kirja kirjutamise võtete valdamist;
• loovust;
• kirja teksti paigutamist ja ülesehitust sõltuvalt ülesandest;
• töökultuuri.

Mooduli  hinne  kujuneb  teoreetiliste  teadmiste  ja  praktiliste  tööde  positiivsete  hinnete
keskmisest.

3.6. Sisehaljastuse kujundamine 

1 õn
[Räpina AK direktori 17.10.2012.a käskkiri nr 1-6/169- rakendub alates 2010/11 õa sisseastujale]

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppija  omandab  oskuse  kujundada  sisehaljastust,  lähtudes
kunstiõpetuse reeglitest ja toataimede kasvunõuetest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodul  Ilutaimede kasvatamine ja kasutamine, kunstiõpetus.

3. Õppesisu
3.1. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMINE. Kliendikesksus. 
3.2. OBJEKTI ANALÜÜS. Alusplaani koostamine. 
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3.3.  KUJUNDAMINE.  Kontseptsioon  sisehaljastuse  kujunduses  (ideekavand).  Siseruumi
spetsiifika  arvestamine  kujunduses.  Sisehaljastuse  funktsionaalne  tsoneerimine.
Liikumissuundade  kavandamine.  Kujundusteemad.  Vormikompositsioon,  värvuslahendus.
Materjali valik. Kujundusplaani vormistamine.
3.4. PRAKTILISED TÖÖD. Sisehaljastusplaani koostamine.
3.5.TAIMMATERJALI  KASUTAMINE  KUJUNDUSES.  Toataimede  omadused:  vorm  ja
värvus,  kasvukohanõuded.  Kasvukohapärane  valik  (valgustingimused,  siseruumi
temperatuur).  Taimmaterjali  jaotumine  juht-  ja  taustataimedeks  jms.  Taimegruppide
moodustamise  põhimõtted,  lähtuvalt  värvusõpetuse  ja  kompositsiooniõpetuse  printsiipidest
ning taimmaterjali omadustest; grupi vaadeldavuse optimaalne kaugus.
3.6.  PRAKTILISED  TÖÖD.  Istutusplaanide  tasapinnaline  ja  ruumiline  koostamine.
Hoolduskava koostamine. Eelarve koostamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• toataimede omadusi ja kasvukohanõudeid;
 oskab:

• koostada lähteülesannet;
• luua kujunduskontseptsiooni ja sellele vastavat sisehaljastusplaani;
• koostada hoolduskava;
• koostada eelarvet.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• lähteülesande koostamise oskust; 
• alusplaani koostamise oskust;
• sisehaljastuse kujundusplaani koostamise oskust;
• hoolduskava koostamise oskust;
• eelarve koostamise oskust.

Mooduli hinne kujuneb teoreetiliste teadmiste (30%) ning praktiliste tööde (70%) positiivsete 
hinnete keskmisest.

3.7. Etikett

1 õn 

1. Eesmärk
Õpetusega  taotletakse,  et  õppijad  omandavad  teadmisi  Eesti  rahvakombestikust,
rahvusvahelisest  suhtlemis-  ja  vastuvõtuetiketist,  peretraditsioonidest,  kiriku-ja
kodukultuurist, telefoni-ja töökaaslastega suhtlemise etiketist, kinkimise etiketist.
Mooduli  läbimisel  oskab  õpilane  floristitöös  arvestada  rahvusvahelist  kombekultuuri,
rahvakombeid ja tavasid.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1.  ETIKETI  ÜLDMÕISTE.  Käitumisnõuded  suhtlemisel.  Telefonietikett.  Tervitamine,
esitlemine.
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3.2. AMETLIKUD JA MITTEAMETLIKUD VASTUVÕTUD.  Riigilipp ja selle kasutamise
kord, Eesti  Vabariigi  aastapäev. Pidulikud sündmused ja  tähtpäevade tähistamine.  Pulmad-
traditsioon  ja  nüüdisaeg,  korraldus  ja  ettevalmistus,  pulmalilled.  Lapse  sünd  ja  ristsed.
Juubelid.  Kutsete  koostamine,  menüü-  ja  lauakaardid.  Matused-  hüvastijätt  lahkunuga,
matusekombed  ja  õige  lähenemisviisi  leidmine,  kaastundetekstide  koostamine,
kalmistukultuur, matuseriietus, peielaud, leinalilled.
3.3.  RIIETUSE  ETIKETT.  Riietuse  valimine  vastavalt  sündmustele.  Ehted  ja  nende
kandmine. Lillede kandmine riietel. Rahvariided.
3.4.  KALENDRITÄHTPÄEVAD  JA  RAHVAKOMBED.  Jõulud,  jaanipäev,  emade-ja
isadepäev, lihavõtted, mardi- ja kadripäev, vastlapäev, sõbrapäev.
3.5. KINKIMISE ETIKETT. Kinkimisviisid ja kingitused, sobivad ja ebasobivad kingitused.
Lillede kinkimise etikett. Kinkimise eripärad erinevates riikides.
3.6. ETIKETT PÜHAKOJAS. Erinevate usundite pühakojad. Kiriku kombed.
3.7.  LAUAETIKETT.  Lauakatmine  erinevatel  sündmustel.  Nõud  ja  toitude  serveerimine.
Laudade liigid ,lauakombed ja erinevate toitude söömine.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• käitumiskultuuri ajalugu, ühiseid käitumisreegleid;
• vastuvõtu- ,riietuse-, telefoni-, kinkimise- ja kirjaetiketti;
• riigilipu kasutamise korda;
• peretraditsioone ja tähtpäevade tähistamise kombeid;
• Eesti rahvakombeid ja tähtpäevi;
• lauakatmise etiketti, lauakombeid;
• kirikukombeid ja tavasid,

oskab:

• käituda erinevates situatsioonides;
• kavandada ja läbi viia mitmesuguseid ametlikke üritusi ja peresündmusi, valida

peo stiili;
• riietuda vastavalt sündmustele ja kanda ehteid;
• tähistada pidulikke sündmusi ja hoida elus rahvatraditsioone;
• oskab katta lauda erinevate sündmuste puhul ja serveerida toite;
• käituda pühakojas;
• arvestada rahvusvahelist kombekultuuri, rahvakombeid ja tavasid floristitöös.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• etiketi reeglite tundmist;
• praktiliste tööde taset.

3.8. Etnograafiline taimeseade

1õn

1. Eesmärk
Etnograafilise  taimseade mooduli  õpetamisega  taotletakse,  et  õppijad omandavad teadmisi
Eesti  ja  naabermaade  etnograafilise  taimeseade  traditsioonidest,  omandavad  töövõtted
materjalide kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks ning oskuse seadeid valmistada.
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2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. Taimeseaded Eesti ja naabermaade rahvakunstis.
3.2.  Töövahendid, materjalide valik, kogumine, töötlemine ja säilitamine. Nöörid, paelad ja
palmikud.
3.3. Etnograafilised toailustused ja nende tänapäevased arendused: seinakaunistused, krässid,
laekroonid, kroonlühtrid.
3.4 Maskid ja nukud.

4. Õpitulemused
Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

• etnograafilise taimeseade traditsioone Eestis ja naaberaladel,
oskab

• koguda, töödelda ja säilitada tööks vajalikke taimmaterjale;
• valmistada erinevaid seadeid etnograafiliste eeskujude järgi ja neid edasi

arendada;
• kasutada omandatud tehnikaid floristitöös.

5. Hindamine
Hinnatakse:

• etnograafilise taimeseade traditsioonide tundmist;
• töövõtete valdamist ja seadete tegemise oskust;
• loomingulisust.

3.9. Roosikasvatus 

1õn

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi rooside jagunemisest sordirühmadesse ja
oskusi rooside  paljundamisest, kasvatamistehnoloogiatest ja hooldamisest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste moodul

3. Õppesisu
3.1 ÜLEVAADE EESTI ROOSIKASVATUSEST.
3.2 ROOSI LIIKIDE JA ROOSI SORDIRÜHMADE ISELOOMUSTUS.
Rooside klassifikatsioon.  Avamaal kasvatamiseks sobivad roosid. Katmikalal  kasvatamiseks
sobivad roosid. 
3.3  ROOSIDE  PAJUNDAMINE.  Roosialuste  kasvatamine.  Rooside  pookimine.  Rooside
silmastamine.  Rooside paljundamine pistikutega. 
3.4  ROOSIDE  KASVATAMISTEHNOLOOGIAD  .  Rooside  kasvatamine  ja  hooldamine
avamaal. Rooside kasvatamine  ja hooldamine katmikalal. Rooside haigused ja kahjurid.
3.5 ROOSIDE KASUTAMINE HALJASTUSES. Erinevate  roosi sordirühmade  kasutamine
haljastuses. Rosaariumi rajamine. 
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4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb 

• rooside sordirühmi
• avamaal ja katmikalal kasvatamiseks mõeldud roosisorte 
• rooside kahjureid ja haigusi
• rooside kasutusvõimalusi haljastuses

oskab
• kasvatada roosialuseid
• paljundada roose pookimise ja silmastamise teel ning pistikutega
• teha roosidele kevadist , suvist ja sügisest tagasilõikust
• väetada roose
• planeerida ja rajada roosiaeda

5. Hindamine:
Hinnatakse:

• roosi liikide tundmist 
• roosi sordirühmade tundmist
• roosi haiguste ja kahjurite tundmist
• rooside pookimist
• rooside silmastamist
• roosipistikute või pistokste tegemist
• rooside erinevaid kujunduslõikusi

Mooduli  hinne kujuneb 75% praktiliste  tööde positiivsetest  hinnetest  ja  25 % teoreetiliste
teadmiste kontrollist saadud hinnetest.

3.10. Kalmistu ja kalmu kujundus 

1õn

1. Eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised kalmistu kujundamise põhimõtetest  ja
kalmu kujundusest ning hooldusest.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud aianduse aluste moodul

3. Õppesisu
3.1.KALMISTUKULTUUR.  Eesti  kalmistukultuuri  ajalugu.  Erinevate  riikide
kalmistukultuurid.  
3.2.KALMISTUTE  KUJUNDUSPÕHIMÕTTED.  Teed  ja  liikumissuunad.  Valgustus.
Veesüsteemid  ja  kastmissüsteemid.  Haljastuspõhimõtted  ja  kujundusvõtted  kalmistul.
Tööriistakuurid. Prügimajandus kalmistul. 
3.3.KALMU  KUJUNDAMINE.  Kalmu  kujunduse  põhimõtted.  Kalmu  kujunduses
kasutatavad materjalid. 
3.4.KALMU RAJAMINE. Ettevalmistustööd kalmu rajamiseks. Kalmupiirete paigaldamine.
Kalmumärkide paigaldamine. Istutuskoha ettevalmistamine. Sobiva istutusmaterjali valik ja
istutamine.
3.5. KALMU HOOLDUS. Kalmuhoolduses kasutatavad tööriistad ja hooldusvõtted.
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Kalmu  hooldus erinevatel aastaaegadel. Keskkonnanõuded hooldustöödel.

4. Hinnatavad õpitulemused 
Õppija teab ja tunneb 

• Eesti kalmistukultuuri ajalugu
• kalmistute kujundamise põhimõtteid
• kalmu kujundamise põhimõtteid
• kalmu kujundamiseks sobivaid materjale sealhulgas taimi
• sobivaid kalmumärke
• prügimajanduse põhimõtteid kalmistul

oskab
• valida sobivad liigid kalmu kujundamiseks
• koostada kavandi kalmu kujundamiseks
• kujundada kalmu
• hooldada kalmu

5. Hindamine:
Hinnatakse:

• Eesti kalmistukultuuri ajaloo tundmist
• kalmistute kujundamise põhimõtete tundmist
• kalmistule sobivate taimede tundmist ja kasutamise oskust 
• kalmu kujundamise põhimõtete tundmist ja kujundamise oskust

Mooduli  hinne kujuneb praktiliste tööde  positiivsetest hinnetest 75%  ja  25 % teoreetiliste
teadmiste kontrollist saadud hinnetest.

III ÜLDHARIDUSAINED

4.1. Eesti keel

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
• arendab suutlikkust vastu võtta, hinnata, kasutada ja edastada teavet;
• arendab oma õpioskusi ja tekstiga töötamise oskust;
• omandab suhtlemisvalmiduse;
• väärtustab emakeelt ja rahvuskultuuri.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. Õigekeelsus
3.1.1. HÄÄLIKUÕPETUS. Keele häälikusüsteem. Silp ja silbitamine.
3.1.2.  ÕIGEKIRJUTUS.  Eesti  keele  õigekirja  põhimõtted.  Täheortograafia  põhireeglid.
Võõrsõnade  olemus ja  ortograafia:  h,  f  ja  š  kvantiteedi  märkimine.  Algustähe  ortograafia
põhireeglid. Sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted ja reeglistik. Arvude märkimine
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kirjas.  Sõnade  poolitamine.  Lühendamise  põhimõtted;  lühendite  märkimine  kirjas.
Keelekäsiraamatute kasutamine õigekirja kontrollimiseks.
3.1.3.  VORMIÕPETUS.  Sõnaliigid.  Käänete  süsteem  eesti  keeles.  Käändsõnavormide  ja
omadussõna võrdlusastmete moodustamine. Nimede käänamine. Arv- ja asesõna käänamise
erijooni. Pöördsõna vormistik. Pöördeliste ja käändeliste vormide moodustamine. Eesti keele
sõnaraamatu kasutamine vormide moodustamiseks ja kontrollimiseks.
3.1.4. LAUSEÕPETUS. Lause. Liht- ja liitlause. Üte, lisand, lauselühend. Otse- ja kaudne
kõne. Lausete kirjavahemärgistamine. Sõnade järjekord lauses. Ühildumine. Rektsioon.
3.1.5. KEELE SÕNAVARA. Keele sõnavara ja selle rikastamise võimalused. Kirjakeele ja
argikeele sõnavara.
3.2. Väljendusõpetus
3.2.1.  TEKST.  Teksti  mõiste.  Teksti  terviklikkus ja  liigendamine,  lõik;  sidusus;  alustus ja
lõpetus. Suuline ja kirjalik tekst. Väljendusvahendite eripära sõltuvalt eesmärgist, adressaadist
ja olukorrast. Erisuguste tekstide lugemine.
3.2.2.  MEEDIATEKST.  Meediateksti  olemus  ja  eripära.  Uudis,  olemuslugu,  intervjuu,
arvustus, reportaaž, reklaam.
3.2.3. TEABETEKST. Teabeteksti olemus ja eripära. Refereerimine, tsiteerimine; allikaviide;
konspekteerimine.
3.2.4.  ILUKIRJANDUSTEKST.  Ilukirjandusliku  teksti  olemus  ja  eripära.  Keelekasutuse
kujundlikkus. Kirjeldus, jutustus, arutlus. Lüüriline eneseväljendus.
3.2.5.  TARBETEKST.  Tarbeteksti  olemus  ja  eripära.  Avaldus,  elulookirjeldus,  kiri,
apellatsioon, volikiri, protokoll.
3.2.6.  TEKSTI  KOOSTAMINE.  Teema.  Materjali  kogumine.  Ainestiku  järjestamise
põhimõtted ja võimalused. Teksti viimistlemine. Arutlev kirjand. Sagedasemad sõnastus- ja
stiilivead.
3.2.7. TEKSTI VORMISTAMINE. Pealkirjastamine, liigendus, paigutus.
3.2.8.  SUULINE  TEKST.  Igapäevasuhtlus,  vestlus,  tutvustus,  kaastundeavaldus.  Kõneks
valmistumine,  esinemine.  Olmekõned:  tervitus,  õnnitlus,  tänukõne.  Informeerivad  kõned:
ettekanne, sõnavõtt koosolekul.
3.3. Eesti keele struktuur
3.3.1. KEEL JA KEELETEADUS. Keele olemus. Eesti keel kui soome-ugri keel.
3.3.2. FONOTAKTIKA. Eesti keele fonotaktika põhijooni.
3.3.3. MORFOLOOGIA. Sõnaliigid.  Sõnaliigi piiritlemine.  Vormimoodustus.  Tüvi, tunnus,
lõpp. Astmevaheldus ja muud tüvevaheldused. Põhi- ja peavormid.
3.3.4. SÕNAMOODUSTUS. Sõnavara rikastamise teed ja allikad. Sõnaühend ja liitsõna.
3.3.5. SÜNTAKS. Lausemoodustus. Lauseliikmed. Süntaktilised seosed.
3.4 Sõnavara ja sõnastus
3.4.1.  SÕNA JA SELLE TÄHENDUS.  Sõnade  mitmetähenduslikkus.  Paronüümia.  Sageli
vääras tähenduses kasutatavaid sõnu. Metafoorid keeles. Fraseologismid.
3.4.2. SÕNAVARA. Sõnavara mõiste ja koostis. Keele sõnavara rikastamise allikad ja viisid.
Murdesõnad. Lühendamine ja tehissõnad.
3.4.3. LIITSÕNAMOODUSTUS. Veaohtlikke kokku- ja lahkukirjutamise juhtumeid.
3.4.3. SÕNATULETUS. Sagedasemate tuletiste tähendus ja ortograafia.
3.4.5. SÕNADE LAENAMINE. Näiteid varasematest laenudest; ladina ja kreeka kaudlaene.
Tõlkelaenud. Võõrsõnad; võõrsõna tunnusjooned ja ortograafia. Tsitaatsõnad.
3.4.6.  NIMED  JA  NIMEKASUTUS.  Nimede  ortograafia;  nimede  käänamise  erijooni.
Nimedest saadud üldsõnade ja võõrnimetuletiste ortograafia.
3.4.7.  SÕNA  TEKSTIS.  Sõnavaliku  olenevus  väljenduse  eesmärgist,  kõne  laadist,
adressaadist, situatsioonist. Peamisi sõnastusvigu. Olulisemaid rektsioone.
3.8. SÕNARAAMAT. Eesti keele sõnaraamatud ja nende kasutamine.
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4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• keeleõpetuse põhimõisteid, sõnade põhiliigitust ja muutesüsteemi; 
• suulise ja kirjaliku keelekasutuse erinevusi;
• ortograafia põhireeglistikku;
• üldjoontes keele struktuuri ja eesti keele erijooni;
• sõnavaraõpetuse põhimõisteid;
• põhilisi sõnamoodustusviise;
•   olulisemaid sõnaraamatuid ja keelekäsiraamatuid.

oskab:
• kasutada eesti kirjakeelt kõnes ja kirjas põhijoontes õigesti;
• leida ja kasutada teavet suuliste ja kirjalike tekstide koostamisel;
• valida väljendusvahendeid vastavalt suhtlusolukorrale;
• kasutada keelekäsiraamatuid sõnavalikul, õigekirja kontrollimisel ja
• vormimoodustuses;
• eristada eri tekstitüüpe, tunneb ära kujundliku keelekasutuse;
• oma mõtteid kõnes ja kirjas edasi anda, arvestades eesmärki, adressaati, olukorda;
• oma seisukohti põhjendada ja näiteid tuua;
• leida vajalikku teavet, seda kasutada ja edastada;
• loetut  ja  kuulatut  kokkuvõtlikult  refereerida,  väljendada  selle  kohta  oma  arvamust;

saadud ainestikku uue teksti loomisel kasutada;
• vestlust alustada, vestelda ja kaasvestlejaid kuulata;
• koostada ja esitada olmekõnet;
• koostada ja vormistada korrektselt olulisi tarbekirju;
• rakendada õpitut praktilises keelekasutuses;
• näha seoseid keele struktuuri ja õigekeelsuse vahel; näha ühist ja erinevat emakeele ja

õpitava võõrkeele ehituses;
• valida ja kasutada väljendusvahendeid vastavalt suhtlusolukorrale ja adressaadile;
• kasutada nimesid vastavalt eesti õigekeelsusnormidele;
• leida erinevatest sõnaraamatutest vajalikku infot.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.2. Kirjandus

1. Eesmärk
Õpetamisega taotletakse, et õppija:

• saab ülevaate eesti ja maailmakirjanduse olulisematest esindajatest ning teostest;
• rikastab oma lugemiskogemust, arendab lugemiskultuuri;
• väärtustab ilukirjandust kui tunde- ja mõttemaailma rikastajat, minapildi avardajat;
• mõistab ilukirjanduse tähtsust rahvus- ja maailmakultuuri osana.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad.
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3. Õppesisu
3.1. Poeetika
3.1.1. ILUKIRJANDUSTEKSTI ERIPÄRA. Kujundlik keelekasutus. Kirjanduse põhiliigid ja
-žanrid. Kõla-, kõne- ja lausekujundid. Metafoor.
3.1.2. LÜÜRIKA. Lüüriline eneseväljendus, temaatika; vormid, riim. Luuletus. Lüroeepika.
3.1.3.  DRAMAATIKA. Dialoog,  sündmus,  karakter,  kompositsioon.  Tragöödia,  komöödia,
draama. Dramatiseering, stsenaarium.
3.1.4.  EEPIKA.  Kirjeldus,  alltekst;  tegelane,  vaatepunkt,  süžee.  Eepos,  romaan,  novell,
jutustus, lühivormid.
3.2. Maailmakirjandus
3.2.1.  ANTIIK-,  KESK-  ja  RENESSANSIAEG.  Antiikmütoloogia.  Näiteid  eepostest.
Antiikteater. Antiiktragöödia näide. Piibel: tegelasi ja tekstinäiteid. Renessansi iseloomustus.
Boccaccio 1-2 novelli. SHAKESPEARE’i üks näidend.
3.2.2.  VALGUSTUS  JA ROMANTISM.  Valgustuse  iseloomustus.  Goethe  “Faust”  I  osa
(katkendid). Romantismi iseloomustus. Scott “IVANHOE” või Hugo “JUMALAEMA KIRIK
PARIISIS” või Mérimée “CARMEN” või C. või E. BRONTË üks proosateos.  Byroni või
Heine luule.
3.2.4.  REALISM,  MODERNISM  JA  POSTMODERNISM.  Realismi  ja  modernismi
iseloomustus. BALZACI või STENDHALI või FLAUBERT`i või
TOLSTOI  või  DOSTOJEVSKI  üks  romaan.  Tšehhovi  1-2  novelli.  REMARQUE`i  või
HEMINGWAY üks romaan või Bulgakovi “MEISTER ja MARGARITA”. Hesse või Kafka
või Salingeri üks proosateos. Modernistlik luule. Näiteid 2-3 autori loomingust: Baudelaire,
Mallarme,  Verlaine,  Rimbaud, Whitman, Blok,  Ahmatova,  Jessenin,  Lorca,  Tagore,  Leino,
Eliot. Modernistlik ja absurditeater. Näiteid 1–2 autori loomingust: Ibsen, Pirandello, Brecht,
Beckett, Ionesco, Williams, Albee (katked).
Postmodernismi  iseloomustus.  Üks  tänapäeva  MAAILMAKIRJANDUSE  TEOS  õpilase
valikul.
3.3. Eesti kirjandus
3.3.1.  EESTI  KIRJANDUSE  TEKE  JA  ARENG.  Rahvusromantismi  iseloomustus.
Kreutzwaldi muinasjutud. „Kalevipoeg“ (katked). Koidula luule. Liivi luule. KITZBERGI või
VILDE üks näidend.
3.3.2. EESTI KIRJANDUS 20. SAJANDI I POOLEL. “Noor-Eesti” kirjanduse ja keele ja
kunsti  uuendajana.  Näiteid  Suitsu,  Underi,  Visnapuu,  Sütiste,  Alveri  luulest.  Tuglase  1–2
novelli. Näiteid Gailiti või Vallaku lühiproosast. Tammsaare
“TÕDE ja ÕIGUS” I osa.
3.3.3. EESTI KIRJANDUS 1940–2000. Näiteid 2–3 autori luulest: Lepik, Laaban, Merilaas,
Alliksaar, Vaarandi, Laht, Kaalep, Niit. Üks TRAADI või VALTONI või UNDI proosateos.
Näiteid  2–3  autori  luulest:  Kaplinski,  P.-E.  Rummo,  Runnel,  Luik,  Viiding,  Kareva.  Üks
KROSSI romaan. Üks UUDISKIRJANDUSE TEOS õpilase valikul.
3.4. Eesti nüüdiskirjandus
3.4.1.  Kodu-  ja  väliseesti  kirjanduse  arengujooni  1940.  aastast  tänapäevani.  Gailiti  või
Ristikivi  või  Mälgu  ühe  romaani  lähivaatlus.  Viirlaid  “Ristideta  hauad”  või  Helbemäe
“Ohvrilaev”.
3.4.2  PROOSA.  Näiteid  Hindi  või  Smuuli  proosast.  Näiteid  Kallase  või  Undi  proosast.
Näiteid Tuuliku või Peegli või Traadi loomingust.
3.4.3.  LUULE.  Näiteid  Krossi,  Niidu,  Merilaasi,  Sanga,  Lepiku  luulest.  Näiteid
kassetipõlvkonna luulest.
3.4.4. DRAMAATIKA. Vetemaa või Kruusvalli ühe näidendi lähivaatlus.
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3.4.5.  UUEM  KIRJANDUS.  Näiteid  Valtoni,  Muti,  Saadi,  Luige,  Bergi,  Sauteri,  Tode
teostest; 1-2-teose lähivaatlus.
3.5 Aeg ja inimesed 20. sajandi maailmakirjanduses
3.5.1. LÄÄNE-EUROOPA KIRJANDUS. Hemingway ühe teose lähivaatlus. Näiteid Hesse
või  Th.  Manni  lühiproosast.  Näiteid  Hamsuni  loomingust.  Hašek  “Vahva  sõduri  Švejki
juhtumised maailmasõja päevil” (katked). Saint-Exupéry ühe teose lähivaatlus. Christie ühe
teose lähivaatlus.
3.5.2.  VENE  KIRJANDUS.  Bulgakovi  ühe  teose  lähivaatlus.  Näiteid  Majakovski  või
Jessenini luulest. Näiteid Solženitsõni loomingust.
3.5.3. DRAMATURGIA. 1-2 näidendi lähivaatlus.
3.5.4. UUDISKIRJANDUS. 1-2 teose lähivaatlus.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• vähemalt 8 ulatuslikumat ilukirjandusteost, on need läbi lugenud;
• eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid esindajaid ja teoseid ainekava piires;
• üldjoontes kirjanduse arengujooni 1940. aastast tänapäevani,
• eesti nüüdiskirjanduse tähtsamaid esindajaid;
• käsitletud maailmakirjanduse autoreid ja teoseid, nende temaatikat;
• poeetika põhimõisteid.

oskab:
• mõista ilukirjanduse väärtust ja lugemise tähtsust;
• küsimuste abil teost analüüsida, loetud teoste kohta suuliselt ja kirjalikult oma arvamusi,

mõtteid ja seisukohti väljendada;
• kirjandusteose tegelasi analüüsida;
• väärtustada kirjandust aja ja inimese kujutajana;
• teksti analüüsida lihtsamate poeetikamõistete seisukohalt.

 5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.3. A-võõrkeel (inglise)

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• tunnetab võõrkeelte õppimise vajadust;
• saab aru inimeste igapäevasest ja erialaga seotud võõrkeelsest kõnest ja vestlusest;
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
• omandab lugemisvilumuse, mõistab lihtsamaid erialaseid tekste;
• oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
• julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes;
• teab õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende

kasutamist kõnes ja kirjas;
• oskab omandatud keeleoskust iseseisvalt arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Õppinud põhikoolis inglise keelt A-keelena.
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3. Õppesisu
3.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
3.1.1.PEREKOND  JA  KODU:  abielu  ja  perekond,  rollid  ja  suhted  perekonnas,
majapidamistööd,  kodu  ja  kasvatus,  unistuste  kodu,  perekonna  eelarve,  majapidamisraha,
taskuraha.
3.1.2. INIMENE JA ÜHISKOND: mina isiksusena teiste seas, iseloom, võimed, eelistused,
nõrkused, suhted teistega.
3.1.3. LOODUS KUI ELUKESKKOND: loodus ja tema kaitse, looduskaitsealad, kliima ja
loodusrikkused, puhkus, reisimine ja matkamine, maa ja
linn.
3.1.3.  HARIDUS JA TÖÖ:  haridussüsteem ja  õppimisvõimalused  Eestis  ja  õpitava  keele
maades, töö ja tööpuudus, ametid ja elukutsed: kutsevalik, karjäär ja prestiiž.
3.1.5.  INIMENE JA TEHNIKA: olmetehnika,  arvutitehnika  ja  sellega  seotud probleemid,
tehnika areng.
3.1.6. IGAPÄEVANE ELU: tervislik eluviis, toitumine, sportimine ja spordialad, tervise- ja
tippsport, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, suhtlemine teeninduses.
3.1.7. KULTUUR JA LOOMING: teater, kino, muusika, ilukirjandus, kunst.
3.1.8. MEEDIA: televisioon, raadio ja kirjutav press, reklaam ja tema roll.
3.1.9.  EESTI:  riigikord,  kultuuri-,  majandus-  ja  poliitilised  kontaktid,  kultuuritavad,
olulisemad pühad, nendega seotud kombed, söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.10.  ÕPITAVAT  KEELT  KÕNELEVAD  MAAD:  riigikord,  kultuuri-,  majandus-  ja
poliitilised  kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad  pühad,  nendega  seotud  kombed,
söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.11. ERIALASED TEKSTID JA SÕNAVARA.
3.2. Keeleteadmised
3.2.1 Inglise keel:

• nimisõna:  üld-  ja  pärisnimede  kasutamine,  loendatavad  ja  loendamatud  nimisõnad,
nimisõnalised  fraasid  ja  nende  kasutamine;  abstraktsed  nimisõnad;  omastav  kääne,
kahekordne omastav kääne a friend of theirs;

• ainsuse ja mitmuse kasutamise erijuhud all, every, whole, none of jt;
• artikkel:  artikli  kasutamine  üld-  ja  pärisnimedega,  ainenimedega,  abstraktsete

nimisõnadega;  artikli  asendajad;  artikli  puudumine;  väljendid  umbmäärase  artikliga,
määrava artikliga, ilma artiklita;

• omadussõna: -ing, -ed-lõpulised (kesksõnalised) omadussõnad;
• liitomadussõnad; so ja such, enough ja too kasutamine; sõnajärg mitme täiendsõna puhul;

võrdlusvormid  (not)  as...as,  not  enough  to...,  too...to;  the  +  omadussõna  the  elderly;
eritüvelised võrdlusastmed;  little + loendatav/loendamatu nimisõna; omadussõna + to-
infinitiiv/that  osalause  :  I'm happy  to  see  them again/He  was  happy  that  they  were
coming to the party;

• arvsõna: lihtmurrud, kümnendmurrud, aritmeetilised põhitehted, erinevad mõõtühikud;
• asesõna: umbmäärased asesõnad some, any, no, many, much, a few, a lot of, one, every,

each, all, both, another, (the) other(s)either, neither;
• umbisikulised asesõnad it, there;
• tegusõna:  kõneviisid;  aktiiv  ja  passiiv:  aktiivi  ajavormid  Present  Perfect  Progressive,

passiivi ajavormid Present Progressive, Present Perfect, Future Simple;
• tegusõna  põhivormid;  modaalverbid  can,  could,  may,  might,  must  /have  to,  mustn't,

ought  to,  should,  will,  would,  need,  needn't,  used  to  +  infinitiiv  ja  nende  kasutus;
tingimuslaused (Conditional I, II); ajamääruslaused;
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• määrsõna:  määrsõna  koht  lauses;  mitmetähenduslikud  määrsõnad  badly,  rather,  right,
shortly,  so,  still;  kahe  erineva  vormiga  määrsõnad  loud/loudly,  quick/quickly,
cheap/cheaply jt;

• eessõna:  ajamäärustes  esinevad eessõnad after,  before,  between,  in,  on,  for,  until,  till
since,  from...to/till,  by;  kohamäärustes  esinevad  eessõnad  in,  at,  on,  up,  near,  under,
above, behind, in front of, between, to, into, towards, up to, over, from, out of, off, down,
through,  opposite,  round,  next  to/beside;  viisimäärustes  esinevad  eessõnad  by,  on,  in
with, without;

• eessõnalised fraasid at the beginning of jt; nimi- ja omadussõnad, mis nõuavad enda ees
teatud eessõna by car, for sale, at last jt; nimi-, omadus ja tegusõnad, mis nõuavad enda
järel teatud eessõna advice on, afraid of, belong to jt;

• lauseõpetus:  fraaside  ja  lausete  ühendamine;  it  ja  there lause algul;  teksti  seostamine
tervikuks (cohesion); idioomid keeles;

• sidesõna: siduvad sidesõnad as well as, besides, not only...but also;
• vastandavad sidesõnad however, only, still, yet; põhjuslik sidesõna for;
• järelduslikud  sidesõnad  then,  therefore;  alus-,  sihitis-  ja  öeldistäitelauseid  alustavad

sidesõnad that,  if,  whether,  who, whose,  what,  which,  whoever,  whatever,  whichever,
how,  when,  where,  why,  however,  whenever,  wherever;  ajamääruslauseid  alustavad
sidesõnad as, when, after, before,  since, until/till,  whenever, while, as long as, all the
time, by the time;

• viisimäärust alustavad sidesõnad how, however, the way;
• võrdlusmääruslauseid  alustavad  sidesõnad  as  if,  like;  kordav  sidesõna  the...the;

otstarbemääruslauseid alustavad sidesõnad in order + to + infinitiiv; põhjusmääruslauseid
alustavad sidesõnad since;

• tagajärjemääruslauseid alustav sidesõna so; tingimusmääruslauseid alustavad sidesõnad
even if, in case, supposing; mööndusmääruslauseid alustavad sidesõnad although, even
if;

• sõnatuletus: sõnade liitmine; ees- ja järelliited; tähtsamad nimisõnu tuletavad järelliited
-er/-or, -ist, -ics,- ism, -ion/-ation, -ing, -ness, -let, -ment, -ee, -dom, - ence/-ance, -ess,
-hood, -ity, -ship, -th; enamesinevad omadussõnu tuletavad järelliited -able, -al, -ed, -en,
-ent/-ant, -ful, -ic, -ish, -ive, -less, -ous, -ly, -y;

• enamesinevad omadussõnu tuletavad eesliited anti-, non-, post-, pre-, un-, in- (im-, il-,
ir-);  enamesinevad  tegusõnu  tuletavad  järelliited  -ate,  -en,  -fy/-  ify;  enamesinevad
tegusõnu tuletavad eesliited co-, de-,  dis-,  ex-,  inter-,  mis-,  over-, out-,  pre-,  re-, un-,
under-.

4. Hinnatavad õpitulemused
 Õppija teab ja tunneb:

• sõnavara ja väljendeid antud teemadel; 
• grammatilisi konstruktsioone lausete moodustamiseks;
• sõnade tuletamise reegleid;
• lihtsamat võõrkeelset kirjandust;

oskab:
• lugeda  antud  teemakohast  teksti,  mõistab  selle  sisu  ja  saab  aru  sõnavarast  ning

väljenditest;
• vestelda etteantud teemal;
• täita ülesannet kuuldu põhjal (CD, kassett);
• oskab kasutada sõnaraamatut ja tõlkida selle abil lihtsamat teksti.
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5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.4. Saksa keel

1. Eesmärgid
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• tunnetab saksa keele õppimise vajadust;
• saab aru inimeste igapäevasest ja erialaga seotud saksakeelsest kõnest ja vestlusest;
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
• omandab lugemisvilumuse, mõistab lihtsamaid erialaseid tekste;
• oskab kasutada seletavat sõnaraamatut;
• julgeb ja oskab suhelda saksa keeles;
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
• teab saksa keelt kõnelevate maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme,

nende kasutamist kõnes ja kirjas;
• oskab omandatud keeleoskust iseseisvalt arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Õppinud põhikoolis saksa keelt A-keelena.

3. Õppesisu
3.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
3.1.1.PEREKOND  JA  KODU:  abielu  ja  perekond,  rollid  ja  suhted  perekonnas,
majapidamistööd,  kodu  ja  kasvatus,  unistuste  kodu,  perekonna  eelarve,  majapidamisraha,
taskuraha.
3.1.2. INIMENE JA ÜHISKOND: mina isiksusena teiste seas, iseloom, võimed, eelistused,
nõrkused, suhted teistega.
3.1.3. LOODUS KUI ELUKESKKOND: loodus ja tema kaitse, looduskaitsealad, kliima ja
loodusrikkused, puhkus, reisimine ja matkamine, maa ja linn.
3.1.4.  HARIDUS JA TÖÖ:  haridussüsteem ja  õppimisvõimalused  Eestis  ja  õpitava  keele
maades, töö ja tööpuudus, ametid ja elukutsed: kutsevalik, karjäär ja prestiiž.
3.1.5.  INIMENE JA TEHNIKA: olmetehnika,  arvutitehnika  ja  sellega  seotud probleemid,
tehnika areng.
3.1.6. IGAPÄEVANE ELU: tervislik eluviis, toitumine, sportimine ja spordialad, tervise- ja
tippsport, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, suhtlemine teeninduses.
3.1.7. KULTUUR JA LOOMING: teater, kino, muusika, ilukirjandus, kunst.
3.1.8. MEEDIA: televisioon, raadio ja kirjutav press, reklaam ja tema roll.
3.1.9.  EESTI:  riigikord,  kultuuri-,  majandus-  ja  poliitilised  kontaktid,  kultuuritavad,
olulisemad pühad, nendega seotud kombed, söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.10.  ÕPITAVAT  KEELT  KÕNELEVAD  MAAD:  riigikord,  kultuuri-,  majandus-  ja
poliitilised  kontaktid,  kultuuritavad,  olulisemad  pühad,  nendega  seotud  kombed,
söögitraditsioonid ja rahvustoidud.
3.1.11. ERIALANE SÕNAVARA JA ERIALASED TEKSTID
Õppija teab ja tunneb:

• nimisõna:  nimisõna  ja  grammatiline  sugu,  nimisõna  soo  määramine  tähenduse  ja
vormitunnuste  järgi;  nimisõnade  ainsus  ja;  ainult  ainsuses  või  ainult  mitmuses
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kasutatavad  nimisõnad;  nimisõna  käänamine,  nimisõna  käändkonnad  (tugev,  nõrk,
naissoost nimisõnad);

• artikkel:  umbmäärane  ja  määrav  artikkel,  nullartikkel  (artikli  puudumine);  artikli
kasutamine  üldnimedega,  ainenimedega,  abstraktse  tähendusega  nimisõnadega,
geograafi-liste ja isikunimedega;

• omadussõna:  käänamine;  omadussõna öeldistäite ja täiendina; võrdlusastmed ja nende
kasutamine; omadussõna substantiveerimine;

• arvsõna  ja  mõõtühikud:  põhi-  ja  järgarvud;  murdarvud  (liht-  ja  kümnendmurrud);
protsent; kellaaeg, kuupäev, aasta; pikkus, kaal, vahemaad;

• asesõna: isikulised asesõnad, käänamine ja kasutamine; omastavad asesõnad, käänamine
ja kasutamine; näitavad asesõnad dieser, jener, der, derselbe; siduvad asesõnad der, die,
das; umbisikuline asesõna es; umbmäärased asesõnad man, einer, keiner, jeder, jemand,
niemand, etwas, alle(s), nichts, beide, viele, einige, mehrere; küsivad asesõnad wer, was,
was für einer, welcher;

• tegusõna:  reeglipärased/nõrgad  ja  ebareeglipärased/tugevad  tegusõnad,  nende
põhivormid  ja  pööramine;  tegusõnade  haben  ja  sein  ja  werden  kasutamine;
modaaltegusõnad,  pööramise  iseärasused,  tähendused  ja  kasutamine  infinitiiviga  ning
põhiverbina,  tarindi  modaalverb+infinitiivperfekti  moodustamine;  enesekohased
tegusõnad;  umbisikulised  väljendid  tegusõnaga;  indikatiivi  aktiivi  ajavormid  Präsens,
Präteritum (moodustamine ja kasutamine);

• käskiv kõneviis (imperatiiv): moodustamine ja kasutamine;
• konjunktiivi  aktiivi  vormide Präsens,  Präteritum, Perfekt,  Plusquamperfekt,  Futur I  ja

Konditional I (würde+Infinitiv I) moodustamine; konjunktiivi kasutamine soovlausetes,
viisakate  küsimuste  ja  soovide  väljendamiseks,  võimalikkuse/potentsiaalsuse
väljendamiseks;

• passiiv:  Vorgangspassiv Präsens,  Präteritum, Perfekt;  Präsens,  Präteritum;  isikuline  ja
umbisikuline  passiiv  (kahe-  ja  kolmeliikmeline);  eessõnade  von  ja  durch  kasutamine
kolmeliikmelises  isikulises  passiivis;  Infinitiv  I  Aktiv,  Infinitiv  I  Vorgangspassiv;
Infinitiivi  kasutamine  partikliga  zu  ja  ilma;  infinitiivi  substantiveerimine;
infinitiivkonstruktsioonid  um...zu,  ohne...zu,  statt...zu,  haben...zu,  sein...zu;  oleviku ja
mineviku kesksõnad (Partizip I, Partizip II); tegusõnade rektsioon;

• määrsõna: koha-, aja- viisi-, hulga- ja põhjusmäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed;
• modaalsed abisõnad: modaalsõnad anscheinend, hoffentlich, leider, sicherlich, vielleicht,

wahrscheinlich, wohl; partiklid aber, auch, denn, doch, eben, erst, ja, mal;
• eessõna:  eessõnad daativi  ja  akusatiiviga  (an,  auf,  hinter,  in,  neben,  über,  unter,  vor,

zwischen); eessõnad daativiga (aus, au8er, bei, entgegen, gegenüber, mit, nach, seit, von,
zu;  passiivselt  omandatavad  eessõnad  (binnen,  entsprechend,  gemäß,  laut,  zufolge,
zuliebe,  zuwider);  eessõnad  akusatiiviga  (bis,  durch,  für,  ohne,  um,  gegen,  wider,
entlang);  eessõnad  genitiiviga  (anstatt,  außerhalb,  trotz,  ungeachtet,  unweit,  während,
wegen;

• sidesõnad:  rinnastavad  sidesõnad ja  siduvad määrsõnad  (Konjunktionadverbien)  (und,
sowohl...als,  auch,  weder...noch,  nicht  nur...sondern  auch,  außerdem,  oder,
entweder...oder,  sonst,  aber,  doch,  jedoch,  sondern,  dagegen,  denn,  nämlich,  deshalb,
deswegen, darum, also, trotzdem, zwar...aber (trotzdem); alistavad sidesõnad (dass, als,
wenn, weil, nachdem, bevor, ehe, bis, seit(dem), während, obwohl, als ob, so da8, soviel,
soweit);

• lauseõpetus: lihtlause; jaatavad, eitavad ja küsilaused; lausemudelid öeldise pöördelise
vormi (finite  Verbform, finites Verb) asukoha järgi;  lauseliikmed (alus,  öeldis  ja  neid
laiendavad  kohustuslikud  ja  vabad  lauseliikmed  (sihitis,  määrus,  täiend);  tähtsamad
sõnajärjereeglid;
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• liitlause; rindlause ja põimlause;
• põimlause:  kõrvallaused,  nende  liigid  süntaktiliste  funktsioonide  järgi,  kõrvallausetele

vastavad  tegevusnimelaused  (Infinitivsätze,  Infinitivkonstruktionen):  täiendlaused
(Attributsätze),  aluslaused  (Subjektsätze),  sihitislaused  (Objektsätze),  määruslausete
(Adverbialsätze)  alaliigid:  ajalaused  (Temporalsätze),  viisilaused  (Modalsätze),
võrdluslaused  (Komparativsätze),  põhjuslaused  (Kausalsätze),  tingimuslaused
(Konditionalsätze),  otstarbelaused  (Finalsätze),  tagajärjelaused  (Konsekutivsätze),
möönduslaused  (Konzessivsätze),  määralaused  (Restriktivsätze),  vastandlaused
(Adversativsätze);

• sõnatuletus:  liitsõnad  (liitnimisõnad,  liittegusõnad,  liitomadussõnad);  nimiomadus-  ja
tegusõnade tuletamine ees- ja järelliidetega; nimisõnade järelliited (-er, -ler, -ner, -ung,
-schaft, -heit, -keit); omadussõnade järelliited (-ig, -lich, -(i)sch, -bar, -haft, -los, -sam);
nimi- ja omadussõnade eesliited (un-, Un-, miß-, Miß-); tegusõnade lahutamatud eesliited
(be-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-, ge-, miß-); tegusõnade lahutatavad eesliited (ab-, an-, auf,
aus-,  bei-,  mit-,  nach-,  vor-,  da(r)-,  ein-,  fort-,  her-,  hin-,  los-,  weg-);  tegusõnade
lahutatavad/lahutamatud eesliited (durch-, über-, um-, unter-);

• õigekiri: suur ja väike algustäht nimisõnade ja substantiveeringute kirjutamisel; punkt,
küsi- ja hüüumärk lause lõpus, punkt järgarvudega; koma loetelus ja lihtlauses.

4. Hinnatavad õpitulemused
4.1. Kuulamisel õpilane:

• mõistab  kõnelejate  olmeteksti  ja  telefoni  teel  edastatud  teateid,  eeldusel,  et  need  on
lähedased standardkeelele;

• oskab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ning -teateid, et saada vajalikku infot;
• oskab  tuletada  tundmatute  sõnade  tähendust  konteksti  abil  temale  tuntud  elementide

kaudu;
• oskab eristada kuulatu detaile ja järjestada sündmusi;
• mõistab 5–10-minutilist lühiloengut ning eristab sellest olulist infot.

4.2. Kõnelemisel õpilane:
• oskab kasutada vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku;
• oskab  vestelda  põhitemaatika  ulatuses  ning  esitada  ja  põhjendada  oma  vaateid  ja

seisukohti;
• teab suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada;
• oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel;
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid.

4.3. Lugemisel õpilane:
• mõistab funktsionaalstiililt erinevaid tekste, sh mitmesuguseid kasutamisjuhiseid;
• oskab leida tekstist talle vajalikku või teda huvitavat informatsiooni;
• oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, kirjapilte;
• oskab  tuletada  tundmatute  sõnade  tähendust  konteksti  abil  temale  tuntud  elementide

kaudu;
• teab  oma  emakeeles  kasutatavate  rahvusvaheliste  sõnade  tähendusi  ning  oskab  neid

teadmisi kasutada võõrkeelset teksti lugedes;
• oskab leida ja kasutada õpitava võõrkeele vahendusel infot eri allikatest;
• oskab kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid.

4.4. Kirjutamisel õpilane:
• oskab kirjutada teateid ja lihtsamaid mitteametlikke kirju;
• oskab teha märkmeid loetu ja kuulatu põhjal;
• oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele;
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• oskab kirjutada elulookirjeldust (CV);
• oskab kirja panna olulist infot kuulates telefonikõnet;
• oskab kirjutada kirjeldavaid tekste, referaate;
• teab õigekirja ja kirjavahemärke, vajadusel oskab neid kontrollida teatmeteoste abil.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.5. Matemaatika

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• mõistab matemaatika olemust, otstarvet ja tähtsust inimtegevuses ning kultuuri arengus;
• omandab ainekavaga fikseeritud  matemaatika teadmised ja  meetodid  ning oskab neid

kasutada ülesannete lahendamisel;
• arendab loogilist mõtlemist, arutlusoskust ja ruumikujutlust;
• arendab  oskust  täpselt,  lühidalt  ja  argumenteeritult  väljendada  koos  matemaatiliste

sümbolite kasutamisega;
• arendab  endas  valmidust  matemaatiliste  meetodite  kasutamiseks  erialaga  seotud

ülesannete lahendamisel;
• omandab matemaatikateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad teiste õppeainete õppimist ja

õpingute jätkamist valitud erialal;
• õpib hindama oma matemaatilisi võimeid.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  REAALARVUD.  Arvuhulgad  N,  Z  ja  Q,  nende  omadused.  Irratsionaalarvud  ja
reaalarvud.  Arvtelje  erinevad  piirkonnad.  Arvu  absoluutväärtus.  Ratsionaalavaldiste
lihtsustamine. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste.
Arvu n-es juur. Tehted astmete ja võrdsete juurijatega juurtega.
3.2.  VÕRRANDID  JA  VÕRRATUSED.  Lineaar-  ja  ruutvõrrandid,  nendeks  taanduvad
võrrandid.  Valemite  teisendamine  ja  muutujate  avaldamine.  Kahe  tundmatuga  lineaar-  ja
ruutvõrrandite  süsteem.  Lineaarvõrratused.  Ühe  tundmatuga  lineaarvõrratuste  süsteem.
Tekstülesannete lahendamine.
3.3.  TRIGONOMEETRIA.  Nurga  mõiste  üldistamine,  kraadi-  ja  radiaanmõõt.  Ringjoone
kaare pikkus, sektori pindala. Mistahes nurgatrigonomeetrilised funktsioonid, nende väärtused
mõnede  nurkade  korral.  Trigonomeetrilised  funktsioonid  negatiivsest  nurgast.
Taandamisvalemid.  Nurkade  summa  ja  vahe  trigonomeetrilised  funktsioonid.  Kahekordse
nurga siinus, koosinus ja tangens. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem.
Kolmnurga lahendamine.
3.4. VEKTOR TASANDIL. Vektori mõiste ja liigid. Vektori koordinaadid. Vektorite liitmine,
lahutamine ja arvuga korrutamine (geomeetriliselt ja
koordinaatkujul). Kahe vektori skalaarkorrutis. Nurk kahe vektori vahel. Kahe vektori
ristseis ja kollineaarsus.
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3.5.  JOONE  VÕRRAND.  Joone  võrrandi  mõiste.  Sirge  võrrandi  erikujud  (tõusu  ja
algordinaadiga,  kahe  punktiga,  punkti  ja  sihivektoriga).  Sirge  üldvõrrand.  Kahe  sirge
vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Ringjoone võrrand. Joonte
lõikumisülesanne.
3.6.  JADA.  Arvjada  mõiste,  jada  üldliige.  Arvjada  piirväärtus.  Aritmeetiline  jada.
Geomeetriline  jada.  Hääbuv  geomeetriline  jada.  Vastavad  üldliikme  ja  summa  valemid.
Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena. Arv e.
3.7.  FUNKTSIOONID  I.  Funktsiooni  mõiste  ja  üldtähis.  Funktsiooni  määramis-  ja
muutumispiirkonnad. Funktsiooni esitusviisid. Paaris- ja paaritu funktsioon. Ruutfunktsioon.
Naturaalarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = x2n, y = x2n-1). Funktsiooni nullkohad,
positiivsus-  ja  negatiivsuspiirkonnad.  Funktsiooni  kasvamine  ja  kahanemine.  Funktsiooni
ekstreemumid.
3.8.  PIIRVÄÄRTUS  JA  TULETIS.  Funktsiooni  piirväärtus  ja  pidevus.  Funktsiooni
piirväärtuse  arvutamine  lihtsamatel  juhtudel.  Hetkkiirus.  Funktsiooni  tuletis.
Astmefunktsiooni tuletis. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Tuletiste
leidmine.  Joone  puutuja  tõus,  puutuja  võrrand.  Funktsiooni  kasvamine  ja  kahanemine.
Funktsiooni ekstreemumid. Funktsiooni uurimise ülesande lihtsamad juhud.
3.9.  HULKTAHUKAD  JA PÖÖRDKEHAD.  Hulktahukate  liike.  Korrapärane  prisma  ja
püramiid, nende täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ja ruumala.
Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta.
3.10.  PROTSENDID.  Osa,  terviku  ja  osamäära  leidmine.  Protsentarvutustega  seonduvad
situatsioonülesanded: intressid, ost-müük, hinnakujundus, kaod.
3.11. MÕÕTÜHIKUD. Pikkused, pindalad, mahud. Teisendamine. 
3.12.  TASAPINNALISED  KUJUNDID.  Ristkülik,  ruut,  kolmnurk,  ring.  Kujundite
ümbermõõdud ja pindalad. Rakenduslikud ülesanded.  

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
• arvu astendamise ja juurimise tehteid;
• arvu absoluutväärtuse mõistet;
• mõisteid võrdus, võrrand, samasus ja võrratus;
• õppesisuga määratud võrrandite ja võrratuste liike;
• võrrandite ja võrratuste lubatavaid teisendusi;
• võrrandi ja võrratuse lahendite mõisteid;
• kraadi- ja radiaanmõõtu;
• mis tahes nurga trigonomeetriliste funktsioonide definitsioone;
• trigonomeetrilisi põhiseoseid;
• valemeid  kahe  nurga  summa  ja  vahe  ning  kahekordse  nurga  siinuse,  koosinuse  ja

tangensi jaoks;
• kolmnurga pindala valemeid;
• siinus- ja koosinusteoreemi;
• vektori mõistet ja tehteid vektoritega;
• vektori koordinaate;
• vektori ristseisu ja kollineaarsuse tunnust;
• joone võrrandi mõistet;
• sirget ja ringjoont ning nende võrrandeid;
• sirgete vastastikuseid asendeid tasandil;
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• jada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõisteid; nende üldliikme ja n esimese liikme
summa valemeid;

• hääbuva geomeetrilise jada summa valemit;
• jada piirväärtuse olemust;
• funktsiooni üldtähist ja funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid mõisteid;
• funktsiooni  piirväärtuse  ja  tuletise  mõistet  ning  tuletise  geomeetrilist  ja  füüsikalist

tähendust;
• funktsiooni graafiku puutuja mõistet;
• funktsiooni kasvamise ja kahanemise tunnuseid;
• funktsiooni  ekstreemumkoha  ja  graafiku  ekstreemumpunkti  mõistet  ning

ekstreemumkoha leidmise eeskirja;
• erinevate tahk- ja pöördkehade liike, nende täispindala ja ruumala arvutamise valemeid.

oskab:
• sooritada  tehteid  astmete  ja  juurtega,  teisendades  viimased  murrulise  astendajaga

astmeteks;
• teisendada lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi;
• lahendada ühe muutujaga lineaar-, ruut- ja murdvõrrandeid;
• lahendada kahe tundmatuga lineaarvõrrandite ja lihtsamate ruutvõrrandite süsteeme;
• lahendada lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi;
• lahendada ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
• teisendada trigonomeetrilisi avaldisi, kasutades õpitud valemeid;
• lahendada kolmnurki;
• arvutada kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala;
• arvutada ringjoone kaare pikkust ja sektori pindala;
• sooritada tehteid vektoritega nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul;
• koostada sirge võrrandit, kui sirge on määratud tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga,

punkti ja sihivektoriga;
• koostada ringjoone võrrandit;
• joonestada sirgeid ja ringjooni nende võrrandite järgi;
• leida kahe joone lõikepunkte;
• kasutada aritmeetilist ja geomeetrilist jada ülesannete lahendamisel;
• skitseerida ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid ja kirjeldada neid;
• kirjeldada graafikuga antud suvalist funktsiooni õpitud omaduste piires;
• leida ainekavaga määratud funktsioonide ning nende summa, vahe, korrutise ja jagatise

tuletisi;
• leida funktsiooni nullkohti;
• leida funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikke;
• leida funktsiooni graafiku maksimum- ja miinimumpunkte;
• uurida lihtsamaid funktsioone ja skitseerida nende graafikuid;
• arvutada funktsiooni piirväärtust lihtsamatel juhtudel;
• skitseerida ruumilisi kehi ja arvutada nende pindala ja ruumala;
• rakendada trigonomeetria valemeid ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

44



4.6. Füüsika

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane:

• omandab alused nüüdisaegse füüsikalise maailmapildi kujunemiseks;
• tuleb toime kaasaegses tehnika- ja infoühiskonnas;
• omandab füüsika keele ja kasutab seda füüsikaliste nähtuste ja objektide kirjeldamiseks,

seletamiseks ning prognoosimiseks;
• tutvub füüsikaseaduste universaalsusega;
• mõistab  füüsika  seost  tehnika,  infosüsteemide  ja  nüüdisaegse  tehnoloogia  ning  teiste

teadustega;
• teadvustab  vajadust  käsitseda  tehnilisi  ja  tehnoloogilisi  seadmeid  ennast  ja  seadmeid

säästes;
• kujundab füüsikateadmiste alusel elukeskkonna säilimiseks vajalikud väärtushinnangud,

tegutseb loodust säästvalt.

2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.  MEHAANILINE  LIIKUMINE.  Ühtlane  sirgjooneline  liikumine,  ühtlaselt  muutuv
liikumine, taustsüsteem, liikumise suhtelisus, nihe, kiirus, kiirendus. Kehade vastastikmõju:
mass, jõud, jõu liigid, liikumishulk-impulss, Newtoni esimene seadus, Newtoni teine seadus,
Newtoni  kolmas  seadus,  gravitatsiooniseadus,  impulsi  jäävuse  seadus,  reaktiivliikumine.
Mehaaniline  töö,  mehaaniline  energia,  mehaanilise  energia  jäävuse  seadus.  Mehaanilise
energia miinimumprintsiip.
3.2.  PERIOODILISED  LIIKUMISED.  Ringliikumine:  tiirlemis-  ja  pöörlemisperiood,
joonkiirus,  nurkkiirus,  kesktõmbejõud,  kesktõmbekiirendus.  Võnkumine:  periood,  sagedus,
hälve,  amplituud.  Laine:  ristlaine,  pikilaine,  lainepikkus,  laine  levimise  kiirus,  lainete
levimisel esinevad nähtused.
3.3.ELEKTRILINE  VASTASTIKMÕJU.  Elektrilaeng,  elektrilaengu  jäävuse  seadus,
Coulomb`i seadus, elektriväli: elektrivälja tugevus, potentsiaal, pinge.
3.4.ELEKTRIVOOL. Voolutugevus,  elektritakistus,  takistid,  vooluallikad.  Vooluring: Ohmi
seadus vooluringi osa ja koguvooluringi kohta, jada- ja rööpühenduse seadused. Elektrivoolu
töö ja võimsus.
3.5.MAGNETVÄLI.  Magnetväli,  magnetinduktsioon,  Ampere'i  seadus  Lorentzi  jõud.
Elektromagnetiline induktsioon. Vahelduvvool. Eneseinduktsioon.
3.6. ELEKTROMAGNETVÕNKUMINE. Elektromagnetlainete skaala: lainete liigid, energia
ja levimise kiirus.
3.7. VALGUS. Valgus kui elektromagnetlaine: lainepikkus, sagedus. Valguse peegeldumine.
Valguslainete koherentsus, interferents ja difraktsioon. Valguse murdumine, murdumisnäitaja.
Valguse dispersioon, spekter. Valguse energia: footoni energia ja sageduse seos. Fotoefekt.
3.8.AINE  STRUKTUUR.  Aatomifüüsika.  Bohri  aatomimudel:  energianivoo,  Bohri
postulaadid.  Valguse  kiirgumine  ja  neeldumine:  spektrid.  Kaasaegne  aatomimudel.
Tuumafüüsika:  prooton,  neutron,  laenguarv,  massiarv,  keemiline  element,  isotoop,
radioaktiivsus,  poolestusaeg. Tuumajõud. Tuumaprotsessid: tuumade lõhustumine,  tuumade
süntees, tuumaenergeetika, tuumapomm, kiirguskaitse.
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3.9.AINE  UNIVERSUMIS.  Päikesesüsteem:  planeet,  planeedi  kaaslane,  asteroid,  komeet,
meteoor. Tähed, galaktikad ja nende süsteemid. Universumi teke ja evolutsioon.
3.10.NÜÜDISAEGNE FÜÜSIKALINE MAAILMAPILT. Maailma pildi mõiste ja ajalooline
areng.  Mateeria  põhivormid.  Aine  ja  väli.  Vastastikmõjude  liigid.  Jäävusseadused.
Põhiprintsiibid.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• liikumisi kirjeldavaid suurusi ja nendevahelisi seoseid;
• Newtoni seadusi ja gravitatsiooniseadust;
• impulsi jäävuse seadust ja mehaanilise energia muundumisi;
• ringjoonelist liikumist ja võnkumist iseloomustavaid parameetreid;
• leida liikumist iseloomustavaid parameetreid (l, s, v, a, t);
• lugeda ja koostada nihke, kiiruse ja kiirenduse ajast sõltuvuse graafikuid;
• teisendada ühikuid SI süsteemi;
• iseloomustada kehale mõjuvaid jõude;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid töö ja võimsuse leidmiseks;
• kasutada energia jäävuse seadust ülesannete lahendamisel;
• leida perioodi ja sagedust ringliikumisel ning võnkumistel;
• Coulomb’i seadust;
• elektriliste parameetrite vahelisi seoseid ja ühikuid;
• elektrivoolu toimete rakendusi;
• magnetvälja suuna määramise reegleid;
• vahelduvvoolu saamise ja kasutamise võimalusi;
• elektromagnetlainete skaalat (sageduse, energia ja lainepikkuse järgi);
• valguse levimise kiirust, sagedust ja lainepikkust;
• valguse levimisel esinevaid nähtusi;
• aine makroparameetreid ja nende mõõtmise ühikuid;
• aine agregaatolekute iseloomustusi;
• olekumuutusi ja selleks vajalikke tingimusi;
• Bohri aatomimudelit;
• radioaktiivsete kiirguste liike ja nende eest kaitsvaid materjale;
• planeetide, asteroidide, komeetide ja meteooride vahelisi erinevusi;
• aine esinemise vorme ja vastastikmõjusid Universumis;
• füüsikaliste  nähtuste iseloomulikke tunnuseid,  nähtuste  ilmnemise põhjusi,  -tingimusi,

seost teiste nähtustega, nähtuste kasutamist praktikas;
• füüsikalisi suurusi; suuruste seoseid teiste füüsikaliste suurustega; mõõtühikuid;
• seaduste või seaduspärasuste sõnastust, seadust väljendavat valemit, graafikut ja seaduse

rakendatavust;
• füüsikateooria põhilisi järeldusi, nende universaalsust ja rakendatavust;
• mõõteriistade, mehhanismide otstarvet, töötamispõhimõtet ja ohutusnõudeid;
• keskkonna- ja energiasäästu vajalikkust;

oskab:
• leida liikumist iseloomustavaid parameetreid (l, s, v, a, t);
• lugeda ja koostada nihke, kiiruse ja kiirenduse ajast sõltuvuse graafikuid;
• teisendada ühikuid SI süsteemi;
• iseloomustada kehale mõjuvaid jõude;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid töö ja võimsuse leidmiseks;
• kasutada energia jäävuse seadust ülesannete lahendamisel;
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• leida perioodi ja sagedust ringliikumisel ning võnkumistel;
• koostada lihtsamat vooluringi;
• mõõta voolutugevust ja pinget;
• lahendada ülesandeid vooluringi ja tema osade kohta;
• määrata püsimagneti ja vooluga juhtme magnetvälja suunda;
• määrata vooluga juhtmele magnetväljas mõjuva jõu suunda;
• määrata induktsioonvoolu suunda;
• tuua näiteid elektromagnetkiirgustest, -lainetest;
• konstrueerida langevale kiirele vastavat peegeldunud ja murdunud kiirt kahe keskkonna

piiril;
• selgitada valge valguse dispersiooni klaasprismas;
• väljendada temperatuuri erinevates skaalades;
• leida isoprotsesside ülesannetes rõhku, ruumala või temperatuuri;
• lahendada lihtsamaid ülesandeid soojusliku tasakaalu võrrandi kohta;
• kirjeldada aatomi ehitust;
• kirjutada lihtsamaid tuumareaktsioone;
• kirjeldada ainet Universumis;
• kirjeldada Päikesesüsteemi ja planeetide liikumisi;
• vaadelda nähtusi füüsika seisukohalt;
• kasutada mõisteid, seadusi ja teooriaid loodus- ja tehnikanähtuste seletamisel;
• lahendada arvutus- ja graafilisi ülesandeid, kasutades õpitud seadusi ja valemeid;
• leida infot teatmeteostest ja füüsikaliste suuruste tabelitest-graafikutelt;
• kasutada mõõteriistu; teisendada mõõtmistulemusi SI süsteemi;
• töödelda mõõtmistulemusi ja teha nende põhjal järeldusi;
• lahendada probleemülesandeid ainekava mahus; 
• rakendada füüsikateadmisi erialas ja igapäevaelus.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.7. Keemia

1.  Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemiseks;
• laiendab  ja  süvendab  põhikoolis  omandatud  teadmisi  ja  arusaamu keemia  põhilistest

mõistetest ja seaduspärasustest;
• mõistab  sügavamalt  keemiliste  protsesside  olemust  ning  nende  tähtsust  looduses,

ühiskonnas ja argielus;
• õpib  rakendama  omandatud  teadmisi  ja  arusaamu  probleemide  lahendamisel  uudses

olukorras, töökeskkonnas ja praktilises elus;
• õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks;
• arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ning järelduste tegemise oskust;
• oskab säästlikult ja ohutult kasutada keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus;
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse tagajärgedesse;
• mõistab  keemia  seost  nüüdisaegse  tehnoloogiaga  ja  keskkonnaprobleemidega,  keemia

integratsiooni teiste loodusteadustega;
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• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, mõista
selle säilitamise vajalikkust.

2. Nõuded õpingute alustamiseks 
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.ANORGAANILISTE ÜHENDITE PÕHIKLASSID. Oksiidid, happed, alused ja soolad,
nende nomenklatuur, keemilised omadused.
3.2.ARVUTUSED  REAKTSIOONIVÕRRANDITE  ALUSEL.  Arvutused
reaktsioonivõrrandite järgi, lahuse koostise arvutused.
3.3. KEEMILISE REAKTSIOONI KIIRUS JA TASAKAAL.
ELEKTROLÜÜTIDE  LAHUSED.  Keemilise  reaktsiooni  kiirus,  pöörduv  ja  pöördumatu
reaktsioon,  keemiline  tasakaal.  Elektrolüüdid  ja  mitteelektrolüüdid.  Elektrolüütiline
dissotsiatsioon, tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. Lahuse pH.
3.4.  METALLID,  NENDE  TÄHTSAMAD  OMADUSED.  Metallide  üldised  füüsikalised
omadused,  metallide  keemilised  omadused  (reageerimine  mittemetallidega,  veega,
lahjendatud  hapetega,  soolalahustega).  Metalliühendid,  nende  levik  looduses;  Metallide
korrosioon ja korrosioonitõrje Keskkonna saastumine raskmetalliühenditega, selle ohtlikkus.
3.5.MITTEMETALLID  JA  NENDE  TÄHTSAMAD  ÜHENDID.  Mittemetallide  võrdlev
iseloomustus (aatomi ehitus, füüsikalised omadused). Allotroopia. Lühiülevaade tähtsamatest
mittemetallidest  ja  nende  ühenditest  (halogeenid,  väävel,  lämmastik,  fosfor,  räni).
Mittemetallilised  elemendid  looduses.  Mittemetallide  ühenditega  seotud
keskkonnaprobleemid.
3.6.  ALKAANID.  Süsiniku  aatomi  ehitus  ja  valentsmudelid.  Süsinikahel,  isomeeria,
struktuurivalemid,  nomenklatuur.  Süsinikuühendite  omaduste  ja  struktuuri  vaheline  seos.
Orgaaniliste ainete oksüdeerumine. Radikaalmehhanismiga reaktsioonid. Alkaanid olmes ja
tehnikas.
3.7.POLAARSE  ÜKSIKSIDEMEGA  SÜSINIKÜHENDID  (HALOGEENÜHENDID,
ALKOHOLID,  AMIINID).  Asendusrühm.  Polaarne  side,  osalaengud,  polaarse  sideme
katkemine.  Nukleofiil,  elektrofiil.  Reaktsiooni  mehhanismi  analüüs.  Nukleofiilne
asendusreaktsioon. Halogeenühenditega seotud keskkonnaprobleemid. Alkoholide struktuur ja
omadused. Funktsionaalrühm. Struktuuri- ja asendiisomeeria. Alkohol kui hape. Vesinikside.
Eetrite määratlemine. Alküülamiinide struktuur ja omadused. Amiin kui alus.
3.8.MITTEPOLAARSE  KORDSE  SIDEMEGA  SÜSINIKÜHENDID  (ALKEENID,
ALKÜÜNID,  AREENID).  Küllastumatuse  mõiste.  Alkeenid  ja  alküünid.  Kaksiksideme
nukleofiilsus.  Elektrofiilne  liitumine  kaksiksidemele.  Areenid.  Aromaatsus.  Areenide
asendusreaktsioonid.  Fenoolid,  nende erinevus alkoholidest.  Delokalisatsioon.  Aromaatsete
ühendite keskkonnaohtlikkus.
3.9.KARBONÜÜLÜHENDID  JA KARBOKSÜÜLÜHENDID.  Aldehüüdide  ja  ketoonide
struktuur. Polaarne kaksikside, selle reaktsioonid. Aldehüüdide redoksomadused. Sahhariidide
mõiste  ja  liigitus,  bioloogiline  tähtsus.  Karboksüülhapete  struktuur,  omadused  ja  liigid.
Funktsionaalderivaadid  −  estrid  ja  amiidid.  Estrite  hüdrolüüs.  Rasvad,  nende  bioloogiline
tähtsus. Aminohapped. Valgud, nende bioloogiline tähtsus.
3.10.POLÜMEERID.  Polümeeride  keemia  põhimõtted.  Polümerisatsioon  ja
polükondensatsioon.
3.11.ÜLDISTAV  OSA.  Orgaaniliste  ühendite  klassifitseerimine  ja  nende  nomenklatuurid.
Struktuuriteooria põhimõtete formuleerimine. Happed ja alused. Katalüüs.

4. Hinnatavad õpitulemused
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Õppija teab ja tunneb:
• anorgaanilise  keemia  mõisteid:  oksiid,  hape,  happeline  oksiid,  aluseline  oksiid,

amfoteerne oksiid, alus, hüdroksiid, leelis, sool, protsent, saagis, kadu, reaktsiooni kiirus,
katalüsaator,  keemiline  tasakaal,  elektrolüüt,  mitteelektrolüüt,  elektrolüütiline
dissotsiatsioon,  tugev  elektrolüüt,  nõrk  elektrolüüt,  pH,  leelismetallid,
leelismuldmetallid,

• füüsikalised omadused, keemilised omadused, sulam, maak, korrosioon, allotroopia;
• orgaanilise keemia mõisteid: alkaan, radikaal, funktsionaalne rühm, osalaeng, elektrofiil,

elektrofiilsustsenter,  nukleofiil,  nukleofiilsustsenter,  isomeeria,  aminorühm,  amiin,
hüdroksüülrühm,  alkohol,  funktsionaalne  rühm,  alkoholaat,  eeter,  hüdrofoobsus,
hüdrofiilsus, vesinikside, alkeenid, alküünid, kaksikside, kolmikside, küllastunud ühend,
küllastumata  ühend,  hüdraatimine,hüdrogeenimine,  aromaatsus,  delokalisatsioon,
karbonüülrühm,  karbonüülühend,  aldehüüdrühm,  aldehüüd,  ketoon,  sahhariid,
monosahhariid,  oligosahhariid,  polüsahhariid,  karboksüülrühm,  karboksüülhape,  ester,
amiid, hüdrolüüs, rasv, aminohape, polümeer, polümerisatsioon, polükondensatsioon. 

• keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid;
• reaktsiooni  kiirendavaid  tegureid  (temperatuur,  kontsentratsioon,  rõhk,  peenestatus,

katalüsaator);
• keemilise tasakaalu olemust;
• lahuse pH-d;
• metalli korrosiooni olemust ja selle vältimise viise;
• mittemetallide füüsikalisi omadusi;
• allotroopia põhjusi;
• happevihmade teket ja nende mõju loodusele, mineraalväetiste liigkasutamise tagajärgi;
• lämmastiku- ja süsinikuringet looduses;
• keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada;
• põhilisi  reaktsiooni  kiirust  mõjutavaid  tegureid  ja  keemilise  reaktsiooni  kiirendamise

võimalusi;
• orgaaniliste  ainete  funktsionaalseid  rühmi  ning  struktuuriühikuid  (alkaanid,

halogeeniühendid, alkoholid,  eetrid,  amiinid, alkeenid,  alküünid, aldehüüdid,  ketoonid,
karboksüülhapped, estrid, areenid); 

• halogenoalkaanide kasutusalasid;
• funktsionaalse rühma mõistet, selle määravat osa aine omadustele;
• alkoholide nomenklatuurireegleid;
• alkoholide kasutusalasid (meditsiin, parfümeeria, kütused) ja toimet organismile;
• alkoholide happelisust ja amiinide aluselisust;
• vesiniksideme mõju aine omadustele;
• küllastumata  ühendite  struktuuri  iseärasusi,  nende  reaktsioonitsentrit,

nomenklatuurireeglite rakendamise põhimõtteid;
• liitumis- ja polümerisatsioonireaktsioonide olemust;
• aromaatsust;
• põhilisi laboratoorse töö võtteid;
• polümeeride keemia põhimõisteid;
• karbonüülühendite nomenklatuurireegleid;
• aldehüüdide omadusi;
• sahhariidide mõistet ja osa eluslooduses;
• karboksüülhapete, estrite ja aminohapete nomenklatuurireegleid;
• karboksüülhapete keemilisi omadusi;
• rasvade füüsikalisi omadusi, bioloogilist tähtsust;
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• aminohapete tähtsust valkude tekkimisel;
• valkude bioloogilist tähtsust; 
• Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleemide seost.

oskab:
• selgitada hapete liigitamist vesiniku aatomite arvu, hapnikusisalduse ja tugevuse järgi,

hüdroksiidide  liigitamist  lahustuvuse  järgi,  soolade  liigitamist  koostise  ja  lahustuvuse
järgi;

• kasutada ülesannete lahendamisel võrrandi kordajaid;
• lahendada probleemülesandeid;
• oksiidide, hüdroksiidide, hapete ja soolade nimetamist ning valemite koostamist;
• anorgaanilisi aineid liigitada aineklassidesse;
• koostada  reaktsioonivõrrandeid  anorgaaniliste  ainete  keemiliste  omaduste  kohta,

arvestades reaktsiooni toimumise tingimusi (molekulaarsel kujul);
• võrrelda metallide aktiivsust,  koostada võrrandeid suvalise metalli keemiliste omaduste

kohta  (reageerimine  mittemetallide,  veega,  lahjendatud  hapetega,  soola  lahustega),
kasutada pingerida ja otsustada reaktsiooni toimumise üle;

• liigitada aineid tugevateks ja nõrkadeks elektrolüütideks;
• arvutada võrrandi järgi (moolides, massiühikutes) saagist ja kadu;
• arvutada koostist massiprotsendi alusel;
• määrata elementide oksüdatsiooniastet ühendites;
• koostada võrrandeid mittemetallide ja ammoniaagi keemiliste omaduste kohta;
• selgitada orgaaniliste ainete eripära võrreldes anorgaaniliste ainetega;
• selgitada alkaanide rea liikme omaduste sõltuvust struktuurist;
• kasutada orgaaniliste ainete nomenklatuuri põhireegleid;
• lahendada probleemülesandeid järgmistel teemadel:  alkaanide, amiinide, alkoholide ja

küllastumata  ühendite  struktuurvalemite  kirjutamine,  nimetuste  andmine  ja  mudelite
konstrueerimine;

• leida isomeere ;
• kirjutada  reaktsioonivõrrandeid  alkaanide  (põlemine,  asendusreaktsioon  halogeeniga),

halogeenühendite  (nukleofiilne asendusreaktsioon leelise  ja  alkoholaadiga),  alkoholide
(reageerimine  happena,  dehüdraatimine,  põlemine),  küllastumata  ühendite
(liitumisreaktsioonid,  polümeerumine)  ja  areenide  (asendusreaktsioonid)  keemiliste
omaduste kohta; 

• selgitada orgaaniliste ainete osa eluslooduses, tööstuses ja olmes;
• struktuurist lähtudes selgitada olmes rakendatavate koolis õpitud ainete keemilist alust,

võimalikku keskkonnaohtlikkust ja toksilisust;
• leida informatsiooni ainete ja materjalide omaduste, saamise ja kasutamise kohta;
• teha  järeldusi,  üldistusi,  valikuid  ja  otsustusi  õpitud  materjali  põhjal,  vastu  võtta  ja

analüüsida temale uut keemiateavet (ka graafiliste andmete põhjal).

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.8. Geograafia

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:
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• saab  aru  looduses  ja  ühiskonnas  toimuvatest  nähtustest  ja  protsessidest  ning
nendevahelistest seostest;

• oskab hinnata inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates looduslikes tingimustes;
• on teadlik kohalikest, regionaalsetest ja globaalsetest keskkonnaprobleemidest;
• väärtustab jätkusuutliku arengu vajadust;
• saab aru maailmamajanduse kui süsteemi talitlemisest ja teab Eesti kohta selles;
• oskab kasutada kaarte, pilte, diagramme, et hankida, töödelda ja väljendada ruumiliselt

esitatud teavet 
• oskab  leida  geograafia-alast  informatsiooni  erinevatest  allikatest  ning  kasutada

kaasaegseid  infotehnoloogia  võimalusi  teabe  hankimiseks,  korrastamiseks  ja
esitamiseks;

• oskab informatsiooni kriitiliselt hinnata ja oma seisukohta põhjendada.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
 ÜLDMAATEADUS
3.1.KAASAEGSED  UURIMISMEETODID  GEOGRAAFIAS.  Arvutikaardid.  Andmete
graafilised esitusviisid. Geoinfosüsteemid ja nende rakendused. Koha määramise meetodid ja
nende rakendused.
3.2.  MAA KUI  SÜSTEEM.  Maa  sfäärid  kui  süsteemid:  litosfäär,  pedosfäär,  hüdrosfäär,
atmosfäär, biosfäär. Aine ja energiaringed Maa süsteemides.
3.3. LITOSFÄÄR. Litosfääri koostis. Laamtektoonika. Kivimite ringe. Erinevate kivimite ja
maakide kasutusvõimalused. Kaevanduste mõju keskkonnale. Vulkanism ja selle tagajärjed.
Ohu  vähendamine  ja  vältimine.  Maavärinad  ja  nende  tagajärjed.  Maavärinate  tugevuse
mõõtmine. Ohu vähendamine ja vältimine. Maalihked. Gravitatsiooni, vee ja seismilisuse osa
maalihetes.
3.4. PEDOSFÄÄR. Murenemine. Mulla tekkeprotsessid ja mullaprofiilid. Mulla hävimine vee
ja tuule erosiooni tõttu. Muld kui ressurss. Muldade kaitse.
3.5. ATMOSFÄÄR. Atmosfääri koostis ja ehitus. Kiirgusbilanss. Õhutsirkulatsioon. Tsüklonid
ja antitsüklonid. Tormid. Õhuniiskus ja sademed. Inimtegevuse mõju atmosfääri koostisele ja
selle tagajärjed: sudu, happevihmad, osooniaugud, kasvuhooneefekt. Õhu saastumine, seire ja
rahvusvahelised lepped.
3.6. HÜDROSFÄÄR. Veeringe Maal. Siseveed. Jõgede veerežiim ja äravool.  Kliima mõju
äravoolule.  Üleujutused  ja  nende  kahjustused.  Põhjavesi,  selle  kujunemine,  filtratsioon.
Pinna-  ja  põhjavee  kasutamine  ja  kaitse.  Vee  liikumine  maailmameres.  Meretaseme
kõikumised.  Rannikute  erosioon.  Tormikahjustused,  üleujutused.  Ookeanide  reostumine  ja
kaitse.
3.7. MAA SÜSTEEMIDE VAHELISED SEOSED. Inimtegevuse ja Maa
süsteemide  vastasmõju.  Keskkonnamuutused  ja  seire.  Keskkonnatehnoloogia.
ÜHISKONNAGEOGRAAFIA
3.8.  KAASAEGSE  MAAILMA  POLIITILINE  KAART.  Riikide  arengutaseme  näitajad.
Kõrgeltarenenud Põhja riigid ja Lõuna arengumaad.
3.9. MAAILMA RAHVASTIK JA RAHVASTIKUPROTSESSID. Maailma rahvaarv ja selle
muutumine.  Demograafiline  üleminek.  Rahvastikupoliitika.  Ränded,  nende  põhjused.
Rahvastiku  paiknemine.  Linnastumine.  Linnastumise  kulg  maailmas.  Suurlinnade
keskkonnaprobleemid.

51



3.10.  KAASAEGSED  MUUTUSED  MAAILMAMAJANDUSES.  Majanduse  üldine
struktuur  ja  selle  arengud.  Üleminek  kõrgtehnoloogilisele  tootmisele.  Majanduse
globaliseerumine. Rahvusvahelised firmad ja majandusorganisatsioonid.
3.11.  ENERGIAMAJANDUS.  Kaasaegse  energiamajanduse  struktuur.  Alternatiivenergia
kasutusvõimalused.  Nafta  ja  maagaasi  tootmine,  transport  ja  töötlemine.  Tahkete  kütuste
kaevandamine  ja  kasutamine.  Fossiilsete  kütuste  kasutamisega  kaasnevad
keskkonnaprobleemid. Elektroenergeetika.
3.12. PÕLLUMAJANDUS. Põllumajanduse looduslikud arengueeldused. Põllumajandusliku
tootmise  vormid  ja  nende  levik  maailmas.  Peamiste  põllumajandussaaduste  tootmise,
töötlemise  ja  kaubanduse  geograafia.  Põllumajandusega  kaasnevad  keskkonnaprobleemid.
Maailma rahvastiku toitlustamise probleemid.
3.13.  MASINATÖÖSTUS.  Masinatööstuse  jagunemine  vanadeks,  uuteks  ja  uusimateks
harudeks.  Vanade  masinaehituse  harude  paigutuse  põhijooned.  Fordistlik  tootmiskorraldus
uutes  harudes  ja  selle  mõju  masinatööstuse  globaliseerumisele.  Uute  ja  uusimate  harude
paigutuse põhijooned.
3.14.  TRANSPORT  JA SIDE.  Transpordiliigid  ja  vedude  järgud.  Logistika.  Regioonide
veondus. Rahvusvahelised veoteenused. Side ja infosüsteemid.
3.15.  TEENUSED.  Teenuste  osatähtsuse  kasv.  Teenuste  struktuur:  äri-,  sotsiaal-  ja
turismiteenused. Turism ja selle geograafia..
3.16. Üks 6 tunnine valikteema vastavalt kutsehariduse suunale.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:  

• erinevaid asukoha määramise meetodeid;
• Maa sfääre ja sfääride vahelisi vastasmõjusid;
• litosfääri koostist; erineva tekkega kivimeid ja nende kasutamisvõimalusi;
• vulkaanide tekkepõhjusi;
• maavärinate tekkepõhjusi;
• maavärinate tugevuse hindamise meetodeid;
• mulla hävimist mõjutavaid tegureid;
• füüsikalise ja keemilise murenemise protsesse ja seoseid mulla kujunemise ja arenguga;
• muldade kaitse vajalikkust;
• loodusliku veeringe olemust ja sellega seotud looduslikke protsesse;
• veeolude ajalisi muutusi;
• põhjavee kujunemist ja filtratsiooni;
• vee liikumist maailmameres;
• merede ja ookeanide reostusallikaid;
• atmosfääri koostist ja ehitust;
• tsüklonite ja antitsüklonite mõju ilmastikule;
• inimtegevuse mõju atmosfääri koostisele ja selle tagajärgi;
• erinevaid sademete tekkepõhjusi ja tingimusi;
• riikide arengutaset iseloomustavaid näitajaid;
• riikide liigitust nende arengutaseme alusel;
• maailma rahvaarvu kiire kasvu põhjusi;
• demograafilise ülemineku teooriat;
• rahvusvaheliste rännete põhjusi ja peamisi suundasid;
• rahvastiku paiknemist mõjutavaid tegureid;
• üldjoontes linnastumisprotsessi kulgu arenenud ja arengumaades;
• globaliseerumise olemust;

52



• rahvusvahelisi firmasid;
• rahvusvahelisi majandusorganisatsioone;
• kaasaegses maailmamajanduse arengutendentse;
• erinevaid energiavarasid, nende liigitamis- ja kasutamisvõimalusi;
• erinevate energiaressursside kasutamise eelisi ja puudusi;
• masinatööstuse jagunemist vanadeks, uuteks ja uusimateks harudeks;
• masinatööstuse erinevate harude paigutuse põhijooni;
• põllumajanduse arengut mõjutavaid looduslikke ja majanduslikke tegureid kõrgelt
• arenenud riikides ja arengumaades;
• peamisi põllumajandusliku tootmise vorme;
• põllumajandusega seotud keskkonnaprobleeme;
• erinevaid transpordiliike;
• transpordi arengut ja selle mõju teistele majandusharudele;
• side ja infosüsteemide tähtsust kaasaegses maailmamajanduses;
• peamisi kaubanduslikke veosuundi ja veoteenuseid;
• äri, sotsiaal- ja turismiteenuseid.

oskab:
• kasutada tava- ja arvutikaarte informatsiooni otsimiseks, seoste analüüsiks ja üldistuste

tegemiseks;
• tuua näiteid geoinfosüsteemide rakendusvõimalustest;
• määrata erinevaid meetodeid kasutades asukohta;
• analüüsida kaevandustegevusega kaasnevaid sotsiaalseid- ja keskkonnaprobleeme;
• analüüsida mulla hävimise võimalikkust maailma erinevates piirkondades;
• hinnata mulla kaitse vajalikkust ja tuua näiteid mulla kaitsmise võimalustest;
• analüüsida  sudu,  happevihmade,  osooniaukude  ja  kasvuhooneefekti  mõju  inimesele,

majandustegevusele ja keskkonnale;
• analüüsida  kliima  mõju  äravoolule,  veedefitsiidi  ja  üleujutuste  võimalikku  mõju  ja

majanduslikke kahjusid;
• hinnata vee ja veekogude tähtsust inimese elus ja majanduslikus tegevuses;
• analüüsida  maailmamere  reostumise  mõju  inimesele,  majandustegevusele  ja

keskkonnale.
• hinnata maailmamere kaitse vajalikkust;
• tuua näiteid Maa süsteemide vahelistest seostest;
• hinnata keskkonnamuutuste mõju inimtegevusele ja keskkonnaseire vajalikkust;
• näidata kaardil kõiki Euroopa riike ja maailma suuremaid riike;
• iseloomustada kaartide ja statistiliste andmete abil riike ja võrrelda neid arengutaseme

alusel;
• võrrelda temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete abil rahvaarvu muutusi erinevates

regioonides ja analüüsida muutuste põhjusi;
• iseloomustada kaardi abil rahvastiku paiknemist mõnes etteantud piirkonnas ja selgitada

taolise paiknemise põhjusi;
• analüüsida suuremate rännetega kaasnevaid probleeme nii lähte- kui siirdemaale;
• näidata kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastuid;
• tuua näiteid ülelinnastumisega kaasnevatest sotsiaalsetest- ja keskkonnaprobleemidest;
• tuua näiteid globaliseerumise mõjust arenenud ja arengumaadele;
• analüüsida muutusi maailma energiamajanduses;
• näidata kaardil maailma suuremaid energiavarade leiukohti ja töötlemispiirkondi;
• analüüsida  ja  hinnata  alternatiivenergia  kasutamisvõimalusi  maailma  erinevates

regioonides;
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• hinnata energia kokkuhoiu vajadust ja võimalusi;
• iseloomustada  temaatiliste  kaartide  abil  põllumajanduse  looduslikke  arengueeldusi

maailma erinevates piirkondades ja võrrelda erinevate piirkondade põllumajandust;
• analüüsida erinevate veondusliikide eeliseid ja puudusi;
• võrrelda temaatiliste kaartide abil erinevate regioonide veondust;
• kasutada  kaarte  ja  kaasaegseid infotehnoloogia  võimalusi  (arvutikaardid,  internet,  CD

jne) teabe hankimiseks, korrastamiseks ja esitamiseks;
• analüüsida tabeleid, graafikuid ja diagramme ning teha järeldusi neil esitatud nähtuste

arengusuundadest;
• rakendada geograafiaalaseid teadmisi ökoloogia- ja demograafiaalastes ning poliitilistes

diskussioonides;
• kasutada geograafiaalaseid teadmisi igapäevaelus ja tulevikukavade tegemisel.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.9. Bioloogia

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab tervikliku loodusteadusliku maailmapildi;
• saab aru bioloogia osast loodusteadustes, selle üldisest ja erilisest tähendusest;
• omandab positiivse hoiaku bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes;
• oskab hinnata elusloodusega seonduvaid eetilisi, moraalseid ja esteetilisi aspekte;
• saab aru eluslooduse mitmekesisuse vormidest ja nende säilitamise tähtsusest;
• teab loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid ja probleeme;
• tunneb austust eluslooduse vastu ja suhtub vastutustundlikult looduskeskkonda;
• väärtustab bioloogilist mitmekesisust;
• omandab  teaduslikud  uurimusmeetodid  lihtsamate  loodusteaduslike  probleemide

lahendamiseks;
• süvendab teadmisi bioloogia põhiteooriatest ja üldistest seaduspärasustest ning saab aru

nende rakenduslikest väärtustest;
• seostab bioloogias omandatud teadmisi igapäevaeluga;
• kasutab  bioloogiaalase  info  hankimiseks  ja  võrdlemiseks  erinevaid  teabeallikaid  ning

oskab hinnata nende tõepärasust;
• mõistab seoseid looduslike ja ühiskondlike protsesside vahel;
• orienteerub bioloogiaalaseid teadmisi ja oskusi nõudvates elukutsetes.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. ELU OLEMUS. Elu tunnused. Eluslooduse organiseerituse tasemed. Loodusteadusliku
uurimismeetodi rakendamine.
3.2.  ORGANISMIDE  KEEMILINE  KOOSTIS.  Keemilised  elemendid  ja  anorgaanilised
ühendid organismides. Orgaanilised ühendid: süsivesikud, lipiidid, valgud ja nukleiinhapped,
nende ülesanded.
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3.3. RAKK. Rakuteooria.  Eukarüootse raku ehitus ja talitlus. Looma-, taime- ja seeneraku
eripära. Ainu- ja hulkraksus. Eeltuumse raku ehitus. Bakterite ehitus ja paljunemine. Nende
osa looduses ja inimtegevuses.
3.4. ORGANISMIDE AINE- JA ENERGIAVAHETUS. Organismide aine- ja energiavahetuse
põhijooned. Raku metabolism ja organismi üldine ainevahetus. Fotosüntees ja selle tähtsus.
Organismide varustamine energiaga.
3.5.  ORGANISMIDE  PALJUNEMINE  JA  ARENG.  Rakkude  jagunemine.  Interfaas  ja
mitoos. Meioos. Organismide suguline ja mittesuguline paljunemine. Loomade paljunemise,
kasvu ja arengu eripära. Inimese sugurakkude areng. Inimese viljastumine, embrüonaalne ja
sünnijärgne areng. Taimede paljunemise ja arengu iseärasused.
3.6. PÄRILIKKUS. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon ja
translatsioon.  Geenide  avaldumine.  Viiruste  mitmekesisus  ja  tähtsus.  Nende  paljunemine
DNA viiruse näitel. Mendeli seadused. Soo määramise geneetiline mehhanism erinevatel
organismirühmadel.  Inimesel  enam  esinevad  geneetilised  puuded.  Geneetika  ülesanded.
Pärilik ja mittepärilik muutlikkus, nende vormid.
3.7.  RAKENDUSBIOLOOGIA.  Bioloogia  seos  teiste  teadustega.  Erinevate  organismide
biotehnoloogilisi  rakendusi.  Biotehnoloogia  ja  sellega  kaasnevad  probleemid.
Geenitehnoloogia selle arengusuunad. Bioloogia osa meditsiinis.
3.8.  INIMENE.  Inimorganismi  üldiseloomustus.  Inimese  põhilised  elutalitlused,  nende
neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Kõrgem närvitalitlus. Inimene kui tervikorganism.
3.9.  ORGANISMIDE  KOOSEKSISTEERIMINE.  Peamised  ökoloogilised  tegurid.
Organismidevahelised suhted. Populatsioon. Ökosüsteemi struktuur ja selleajalised muutused.
Biosfääri  iseloomustus  ja  selle  muutused.  Bioloogiline  mitmekesisus.  Keskkonnakaitse
regionaal- ja globaalprobleemid. Looduskaitse ja keskkonnapoliitika.
3.10. EVOLUTSIOON. Elu päritolu ja esialgne areng. Elu areng Maal. Evolutsiooni tõendid.
Eluslooduse süstemaatika. Evolutsiooni geneetilised alused. Looduslik valik ja selle vormid.
Mikro- ja makroevolutsioonilised protsessid. Inimese evolutsioon.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• elu põhilisi tunnuseid;
• eluslooduse organiseerituse ja uurimise tasemeid;
• organismides enam esinevaid keemilisi elemente ja nende funktsioone;
• organismides esinevaid anorgaanilisi ja orgaanilisi aineid ja nende tähtsust;
• rakuteooria põhiseisukohti; 
• rakkude ehituse ja talitluse omavahelist kooskõla;
• taime-, looma-, seene- ja bakteriraku ehituslikke ja talitluslikke iseärasusi;
• raku metabolismi põhietappe ja nende seoseid;
• rakus toimuva glükoosi aeroobse ja anaeroobse lagundamise tulemust ja tähtsust;
• ATP osa organismide aine- ja energiavahetuses;
• fotosünteesi kulgemise tingimusi, tulemust ja tähtsust;
• sugulise ja mittesugulise paljunemise erinevusi;
• raku  jagunemise  (mitoosi  ja  meioosi)  eesmärki,  üldist  käiku,  tulemust  ja  bioloogilist

tähtsust;
• inimese sünnieelse ja -järgse arengu seaduspärasusi;
• inimese sünnieelses ja -järgses arengus toimuvaid muutusi;
• pärilikkuse avaldumise molekulaarseid mehhanisme;
• pärilikkuse ja keskkonna osa inimese tunnuste kujunemisel;
• inimese geneetiliste puuete tekkepõhjusi;
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• Mendeli seadusi ja nende rakendusvõimalusi;
• rakendusbioloogia osast tööstuses, põllumajanduses ja meditsiinis;
• biotehnoloogilisi rakendusi;
• geenitehnoloogia rakendusvaldkondadi ja sellega seonduvaid probleeme;
• inimese elundkondi ja nende ülesandeid;
• inimorganismi talitluste neuraalset ja humoraalset regulatsiooni;
• inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanisme;
• kesknärvisüsteemi osa inimese füsioloogias;
• ökosüsteemide struktuuri ja neis valitsevaid suhteid; 
• ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsust; 
• inimtegevuse mõjust populatsioonidele ja ökosüsteemidele;
• säästva arengu vajadust ja põhimõtteid;
• eluslooduse mitmekesisuse säilitamise vajadust;
• keskkonnakaitse regionaal- ja globaalprobleeme;
• Eesti keskkonnapoliitika põhiseisukohti;
• elu päritolu hüpoteese;
• liigitekke geneetilisi aluseid;
• Ch. Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohti;
• mikro- ja makroevolutsioonilisi muutusi;
• bioloogiaalaseid teadmisi ja oskusi nõudvaid elukutseid.

oskab:
• kirjeldada organismide elu tunnuseid;
• selgitada rakustruktuuride ehitust ja talitlust;
• eristada joonisel taime-, looma-, seene- ja bakterirakku;
• vaadelda rakke mikroskoobiga ja eristada selles nähtavaid põhilisi rakustruktuure;
• selgitada organismi aine- ja energiavahetuse omavahelisi seoseid;
• kirjeldada  rakkudes  toimuvat  aeroobset  ja  anaeroobset  glükoosi  lagundamist  ning

selgitada nende tähtsust;
• selgitada fotosünteesi kulgemise tingimusi ja tähtsust;
• tuua taime- ja loomariigis esineva sugulise ja mittesugulise paljunemise näiteid;
• kirjeldada mitoosi ja meioosi ning välja tuua nende bioloogiline tähtsus;
• selgitada erinevate rasestusvastaste vahendite toimet;
• selgitada organismi genotüübi ja keskkonnategurite osa fenotüübi kujunemisel;
• kirjeldada pärilikkuse molekulaarseid mehhanisme;
• selgitada Mendeli seaduste sisu ja rakendada neid geneetika ülesannete lahendamisel;
• selgitada päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa eluslooduses;
• kirjeldada viiruste ehitust ja selgitada nende osa looduses;
• tuua näiteid biotehnoloogia rakendusvõimalustest;
• kirjeldada geenitehnoloogia rakendusvõimalusi ja nendega kaasnevaid eetilisi probleeme;
• selgitada inimese elundkondade ehitust ja talitlust;
• kirjeldada  inimese  elundkondade  talitluste  neuraalse  ja  humoraalse  regulatsiooni

mehhanisme;
• eristada erinevaid ökoloogilisi tegureid ja tuua näiteid;
• kirjeldada ökosüsteemi struktuuri ning selles valitsevaid suhteid;
• analüüsida regionaalseid ja globaalseid ökoloogilisi probleeme;
• lahti mõtestada säästva arengu seisukohti;
• tuua näiteid Eesti keskkonnaprobleemidest ja pakkuda välja nende lahendusvõimalusi;
• selgitada Ch. Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohti;
• tuua näiteid mikro- ja makroevolutsioonilistest protsessidest;
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• kirjeldada inimese evolutsiooni etappe ja suundi;
• selgitada erinevate tegurite osa inimese evolutsioonis.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.10. Ajalugu

1. Eesmärk
Ajaloo õpetusega taotletakse, et õppija:

• suhestab ennast kodukoha, isamaa, Euroopa ja maailmaga;
• oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajalooalast teavet;
• mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailmas ajaloolises taustsüsteemis;
• mõistab  tänapäeva  Eesti  ühiskonna  probleeme,  tunneb  end  vastutavana  nende

lahendamisel;
• oskab analüüsida ja hinnata ajaloosündmusi ja -protsesse;
• oskab leida tõendusmaterjali ajalooallikast ja otsustada selle usaldusväärsuse üle.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
4.1. Eesti ajalugu muinasajast kuni 19. sajandi lõpuni
4.1.1.MUINASAEG. Muinasaja periodiseerimine. Suhted naaberrahvastega. Muinasusund ja
ristiusu levik. Ühiskondlik-poliitiline ja majanduslik olukord Läänemeremaades 13. sajandi
algul. Muistne vabadusvõitlus
4.1.2.VANA-LIIVIMAA.  Vana-Liivimaa  riigid.  Jüriöö  ülestõus.  Eesti  rahvastik  ja
majandusolud 14.– 16. sajandil. Katoliku kirik Eestis. Reformatsioon Liivimaal. Liivi sõda ja
selle tagajärjed.
4.1.3.ROOTSI AEG. Eesti Rootsi ajal. Kirik ja vaimuelu. Põhjasõda.
4.4.VENE AEG. Eesti  pärast Põhjasõda.  Balti erikord.  Pärisorjuse kaotamine. Majanduslik
areng. Elu-olu ja kultuur.
4.1.4.RAHVUSLIK  LIIKUMINE.  Ärkamisaeg  Eestis,  selle  tähtsus.  Venestusaja  reformid.
Majanduslik  ja  poliitiline  areng  19.  ja  20.  sajandi  vahetusel.  Professionaalse  kultuuri
kujunemine.
4.2. XX sajandi ajalugu.
4.2.1.MAAILM XX SAJANDI ALGUL. Rahvusvahelised suhted XX sajandi algul. Euroopa
suurriigid. Maailmamajandus. Elu-olu ja kultuur. Eesti Venemaa koosseisus.
4.2.2.ESIMENE  MAAILMASÕDA.  Esimene  maailmasõda  Venemaal  ja  Eestis.  Eesti
iseseisvumine. Vabadussõda.
4.2.3.MAAILM SÕDADEVAHELISEL AJAJÄRGUL. Rahvusvahelised  suhted.  Majandus.
Elu-olu ja kultuur. Demokraatia ja diktatuurid. Eesti Vabariik.
4.2.4.TEINE  MAAILMASÕDA.  Maailm  Teise  maailmasõja  eelõhtul.  Eesti  1939-1940.
Sõjategevus Teise maailmasõja ajal. Teise maailmasõja tagajärjed.
4.2.5.MAAILM  PÄRAST  TEIST  MAAILMASÕDA.  Külm  sõda.  Lääne  tööstusriigid.
Kommunistlikud riigid. Kolmas maailm. Eesti NSV.
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4.2.6.MAAILM  XX  SAJANDI  LÕPUL.  Kommunistliku  süsteemi  lagunemine.  Eesti
taasiseseisvumine. Elu-olu ja kultuur.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• tunneb Eesti ajalugu ja selle seoseid Euroopa ja maailma ajalooga;
• mõistab ühiskonnas toimunud muutusi, arengu järjepidevust ajaloo vältel.

Õppija oskab:
• oskab  rekonstrueerida  minevikus  elanud inimeste  elu,  vaadelda  maailma  nende pilgu

läbi;
• oskab analüüsida lähiajaloo probleeme;
• oskab leida,  selekteerida,  refereerida,  analüüsida ja  hinnata erinevaid ajalooallikaid ja

seisukohti;
• oskab analüüsida massimeedia informatsiooni;
• oskab esitada informatsiooni  läbitöötamise tulemused suuliselt,  visuaalselt,  kirjalikult;

koostada  teese  ja  uurimusi,  kirjutada  ajalooteemalisi  arutlusi,  osaleda  ajalooalastes
diskussioonides, töötada kaardiga;

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.11. Inimeseõpetus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab teadmised ja oskused, mis aitavad tal  mõista iseennast ja teisi  ning suhelda
kaasinimestega.

• väärtustab  perekonda  inimeste  kooselu  vormina  ja  laste  kasvukeskkonnana,  tunnetab
lähedastest inimsuhetest tulenevat vastutust;

• tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsida, aktsepteerida
ja valitseda oma tundeid;

• elab tervislikult, hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast käitumisest;
• oskab  väärtustada  vanemlust,  tunneb  vanemlusest  tulenevat  individuaalset  ja

ühiskondlikku vastutust;
• tunneb  lapse  arengu  põhilisi  seaduspärasusi,  on  valmis  omandama  kasvatamiseks

vajalikke teadmisi ja oskusi;
• tunnetab iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka tulevase perekonna liikmena.

2. Nõuded õpingu alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1. INIMENE KUI SOTSIAALNE OLEND. Psühholoogia ja perekonnaõpetuse koht inimest
käsitlevate teaduste hulgas. Inimese bioloogiline, psühholoogiline ja vaimne areng, inimese
elukaar.
3.2.INIMESTE ERINEVUSED. Bioloogilised, psühholoogilised, vanuselised, põlvkondlikud,
kultuurilised, usulised, rahvuslikud, soolised, isiksuslikud erinevused. Erinemine kui väärtus.
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Sallivus  kaaslaste  erinevuste  suhtes.  Sotsiaalsed  hoiakud,  stereotüübid,  eelarvamused  jms.
Sotsiaalne taju, isikutaju. "Mina"- pilt. Sotsiaalne küpsus. Tahe.
3.3.TAJU JA TÄHELEPANU. Aisting ja taju. Tähelepanu. Mälu. Tunded. Mõtlemine ja kõne.
Meeleseisundid.
3.4.INIMSUHTED  JA  TUNDED.  Suhted  teiste  inimestega.  Armumine.  Orienteeritus
partnerile. Armastus.
3.5.ABIELU JA PEREKOND. Abielu ja perekond läbi ajaloo. Abieluküpsus. Abikaasa valik.
Abielu- ja perekonna seadusandlik külg. Suhted ja rollid perekonnas. Kodu kui elukeskkond
ja väärtus igale tema liikmele.
3.6.VANEMLUS  JA  LAPSED.  Ettevalmistus  vanemate  rolli  täitmiseks.  Perekonna
planeerimine. Lapsed kui väärtus. Lapse areng. Vanem lapse sotsiaalsete ja emotsionaalsete
vajaduste rahuldajana. Üksikvanem. Puudega laps perekonnas. Lapsevanema vastutus.
3.7.PEREKONNA OSA IGA INIMESE ELUS. Perekond inimese elu erinevatel perioodidel.
Lahkhelid perekonnas. Lahutus.  Uus pere. Surm perekonnas. Kriisid pereelus. Õnnestunud
pereelu  kui  väärtus.  Lapse  õigused  ja  kohustused.  Terve,  kindlustundega  inimene,  tugev
perekond kui demokraatliku riigi väärtus.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• inimestevahelisi erinevusi ja  erinevuste arvestamise võimalusi igapäevaelus;
• perekonna osa üksikisiku ja ühiskonna elus;
• perekonna planeerimise võimalusi;
• abielu  ja  perekonna  psühholoogilist,  füsioloogilist,  majanduslikku  ja  seadusandlikku

külge;
• lapse arengu etappe;
• koduse kasvatuse põhialuseid;

oskab:
• tunnetada iseennast teiste inimeste hulgas;
• teha valikuid ja näha ette võimalikke tagajärgi;
• austada teiste inimeste õigusi ja omandit;
• tunnetada  oma  vastutust  iseenda  ja  oma  tulevase  perekonna  (abikaasa,  lapsed  jt

lähisugulased) ees;
• tunnetada enda kui lapsevanema ja kasvataja rolli;
• kasutada enda, perekonna ja lapse õigusi ja kohustusi käsitlevaid seadusi.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.12. Ühiskonnaõpetus

1. Eesmärk
Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õppija:

• oskab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja nähtusi märgata ja mõista;
• oskab seostada Eestis ja rahvusvahelises elus toimuvaid protsesse;
• oskab end määratleda kodanikuna;
• tunneb ühiskonna-alast terminoloogiat;
• tunneb mõningaid ühiskonnateooriaid,
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• oskab kasutada teabe hankimisel erinevaid allikaid,
• oskab leida, üldistada, hinnata ja edastada ühiskonda puudutavat teavet;
• suhtub kriitiliselt massiteabesse;
• oskab diskussioonis osaleda ja oma seisukohta kaitsta.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.ÜHISKONNA  STRUKTUUR  JA  KUJUNEMINE  (sissejuhatus  ainesse).  Ühiskonna
tundmaõppimise vajalikkus. Riik ja rahvas.
3.2.ÜHISKONNA  VALITSEMINE.  Õigusriigi  olemus  ja  tunnused.  Võimude  lahusus.
Parlament.  Valitsus.  President.  Maavalitsus.  EV  õigussüsteem  (õigusaktide  hierarhia  ja
kohtusüsteem).  Kohaliku  omavalitsuse  ülesehitus  ja  ülesanded.  Demokraatlikud
valitsemissüsteemid.
3.3.KODANIKE  OSALEMINE  AVALIKUS  ELUS.  Demokraatia  põhiideed  ja  nende
teostumine  kodanikuühiskonnas.  Valimiste  funktsioonid  ja  korraldamine.  EV  Riigikogu
valimiste  süsteem.  Erakonnad  ja  valimised  (valimisnimekiri,  valimisplatvorm,  partei
programm,  propaganda).  Valimistega  seonduvad  kodanikuõigused.  Kodanikuaktiivsuse
vormid.  Erinevad  huvid  ühiskonnas  ja  nende  realiseerimise  viisid.  Kodanikualgatus,  selle
eesmärgid,  funktsioonid.  Huvigrupid.  Ametiühingud  ja  kutseliidud.  Mittetulundusühingud.
Riigi- ja kodanikukaitse.
3.4.MAJANDUS JA HEAOLU. Turumajandus. Riigieelarve tulu- ja kulubaasi kujundamise
üldpõhimõtted.  Pere eelarve.  Majandusarengu ja  inimarengu seos.  Ebavõrdsus ühiskonnas.
Majanduslikud,  sotsiaalsed  ja  kultuurilised  õigused.  Sotsiaalkindlustus  ja  sotsiaalabi.
Tööhõive,  seda  mõjutavad  tegurid.  Tööseadusandluse  alused.  Meetmed  tööpuuduse  vastu.
Töötute sotsiaalne kaitse.
3.5.RAHVUSVAHELINE  KOOSTÖÖ  JA JULGEOLEK  EUROOPAS.  Eesti  ja  tähtsamad
rahvusvahelised koostööorganisatsioonid Euroopas: EN, EL, NATO.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• teab, milline on ühiskonna struktuur;
• tunneb demokraatlikku valitsemise süsteemi ja põhimõtteid;
• teab oma põhiseaduslikke õigusi ja kohustusi;
• teab eurointegratsiooni probleeme ja võimalusi;

oskab:
• oskab  määratleda  oma  kohta  ja  võimalusi  kaasaja  maailmas,  töötada  ja  elada

turumajanduslikus ühiskonnas, osaleda ühiskonnaelus, kaitsta oma huve ja õigusi;
• oskab leida sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, seda süstematiseerida ja kasutada.

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.13. Muusika

1. Eesmärgid
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Õpetusega taotletakse, et õppija:
• hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviide ja ühiskonna arengus;
• kujundab valmisoleku ühiseks muusikategevuseks;
• kujundab tervikpildi kultuuri arengust ning oskab erinevaid kultuure mõista ja hinnata;
• oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata;
• omandab teadmisi muusikaajaloost tuntud heliloojate loomingu kaudu;
• rakendab põhikoolis omandatud muusikaalaseid teadmisi ja oskusi;
• rikastab tundeelu muusikaelamuste kaudu: külastab kontserte ja muusikalavastusi, oskab

oma arvamusi põhjendada.

2. Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad

3. Õppesisu
3.1.VANAAEG. Vanad kultuurrahvad ja muusika. Vanakreeka ja Vanarooma mütoloogia ja
muusika (tragöödia, komöödia).
3.2.KESKAEG. Ülevaade ajastust ja muusikast. Romaani ja gooti stiil. Kristlus kui Lääne-
Euroopa kultuuri arengu tugevaim mõjutegur. Vaimuliku muusika areng. Gregooriuse koraal.
Polüfoonilise  mitmehäälsuse  teke.   Liturgiline  draama.  Müsteerium.  Rändlaulikud.
Rüütlipoeesia. Pillid
3.3.RENESSANSS.   Ülevaade  ajastust  ja  muusikast.  Humanism,  protestantism,
vastureformatsioon  ja  muusika.  Missa.  Ilmalik  laul  ja  seltskonnamuusika.  Madrigal.
Homofoonilise mitmehäälsuse teke. Protestantlik koraal. Heliloojad ja juhtivad muusikamaad.
Palestrina. Orlandus Lassus. 
3.4.BAROKK. Ülevaade ajastust ja muusikast. Ooperi teke. Oratoorium (kantaat, passioon).
Instrumentaalmuusika: concerto grosso, soolokontsert. Juhtivad muusikamaad ja heliloojad:
Vivaldi, Bach, Händel.
3.5.KLASSITSISM. Valgustusajastu iseloomustus. Instrumentaalmuusika areng – ansamblid,
orkestrid. Sonaat vormi ja zanrina. Sümfoonia. Kontsert. Keelpillikvartett. Ooperi areng. Viini
klassikud – Haydn, Mozart, Beethoven.
3.6.ROMANTISM.  Romantismi  ideed  ja  rahvuslus.  Instrumentaalmuusika  areng.
Programmilise  muusika teke.  Sümfooniline poeem. Soololaul.  Miniatuursed zanrid:  etüüd,
prelüüd,  nokturn,  tantsud.  Lavamuusika.  Juhtivad  muusikamaad  ja  heliloojad.  Schubert,
Chopin, Liszt, Verdi, Tsaikovski, Grieg.
3.7.  SAJANDI  MUUSIKA.  Ülevaade  ajastust  ja  muusikast.  Operett.   Muusikal.
Filmimuusika. Hilisromantism. Mahler. Impressionism. Debussy. Ekspressionism. Schönberg.
Neoklassitsism.  Stravinski.  Sümfooniline  jazz.  Gershwin.  Avangardism.  Cage.
Postmodernism. Pärt.
3.8.EESTI  MUUUSIKA.  Rahvalooming.  Regivärsiline  rahvalaul.  Uuem  rahvalaul.
Laulupidude  traditsiooni  algus:  Kunileid,  Saebelmann,  Thomson,  Hermann.  Esimesed
professionaalid:  Härma,  Türnpu.  Tobias,  A.  Kapp  –  eesti  professionaalsed  heliloojad.
Rahvusliku koorimuusika rajajad: Saar, Kreek. Rahvusliku instrumentaalmuusika rajaja Eller.
Rahvusliku lavamuusika rajajad E.
Aav, Tubin, E. Kapp, Tamberg. Eesti modernism 1956–1970. Heliloojad Ernesaks,
Tormis, Pärt,  Rääts, Tüür,  Sisask.
Eesti tuntumad muusikakollektiivid, interpreedid, dirigendid. Muusikafestivalid. 

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• erinevate ajastute muusikat ja muusikainstrumente;
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• ajastute tuntumaid heliloojaid ja nende teoseid;
• olulisi muusikaalaseid termineid ja oskab neid kasutada;
• koostab muusika – alaseid referaate;
• huvi ühislaulmise vastu;

oskab:
• määratleda ja iseloomustada eri ajastute muusikat ja heliloojaid;
• muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ja hinnata;
• rakendada  omandatud  muusikateadmisi  ja  oskusi  muusika  analüüsimisel  ja

musitseerimisel;
• lahendada talle antud ülesannet ( kontserdi – arvustus analüüs);

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.14. Kunstiõpetus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab teadmisi kunstiliikidest ja nende arenguloost;
• õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid;
• õpib vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• arendab kujutlusvõimet, vaatlusvõimet ja abstraktset mõtlemist;
• arendab ruumilist, kujundilist ja abstraktset mõtlemist käelise tegevuse kaudu;
• arendab loovust ja katsetamisjulgust.

2. Nõuded õpingu alustamiseks
Puuduvad.

3. Õppesisu
3.1. KULTUUR JA KUNST.
3.2. KULTUURI JA KUNSTI MÕISTE. Kunst ühiskonnas ja selle  erinevad käsitlusviisid.
Kunsti liigid (mõisted ja kirjeldus).
3.3.  ÜLDINE  KUNSTIKULTUURI  AJALUGU.  Kunsti  tekkimine  ürgajal.  Idamaade  ja
antiikkunst.  Mesopotaamia  ja  Egiptus,  Egeus  ja  Kreeka,  etruskid  ja  Rooma.  Varakristlik,
Bütsantsi  ja  Vana-Vene  kunst.  Romaani  ja  gooti  kunst.  Renessanss,  barokk  ja  rokokoo.
Klassitsism ja romantism. Realism. Naturalism ja impressionism. 20. sajandi I poole kunst
enne  ja  pärast  Esimest  maailmasõda:  postimpressionism,  sümbolism,  juugend  /  art  déco,
kubism,  Bauhaus,  ekspressionism,  sürrealism.  20.  sajandi  II  poole  kunst:  modernism  ja
postmodernism,  popkunst,  kontseptualism,  hüperrealism,  installatsioon,  tegevuskunst,
kineetiline kunst.
3.4. KUNST EESTIS. Kunsti alged. Kunst Eestis keskajast 19. sajandini. Baltisaksa kunst.
Sajandivahetuse  kunst.  Kunst  nõukogude  okupatsiooni  ajal.  Kunst  taasiseseisvunud  Eesti
Vabariigis. Kaasaegne Eesti kunst. Eesti arhitektuur. Kunstistiilid Eesti ehituskunstis (gootika,
renessanss, barokk, klassitsism, eklektika, juugend). Esimese maailmasõja järgne ehituskunst:
rahvusromantiline  stiil,  funktsionalism,  orgaaniline  arhitektuur  jne.  Arhitektuurimälestiste
kaitse. Tallinna arhitektuur. Eesti rahvakunst ja rahvakultuur.
3.5. KUNST JA KESKKONNA KUNSTILINE KUJUNDAMINE
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3.5.1.KOMPOSITSIOON. Pildi põhitegurid – punkt, joon, pind, mahulisus. Pildi muutujad –
kooste-elementide asendi, suuna ja kaugusvahede muutumine ning tihedus. Kompositsiooni
väljendusvahendid. Vabalt valitud kompositsiooniharjutus.
3.5.2.VÄRV.  Värvi  tajumine  –  selle  füüsikalised,  füsioloogilised  ja  psühholoogilised
omadused.  Värviõpetus  –  värvide  segamine  ja  segunemine,  nende  korrastussüsteemid,
kontrastid,  kooskõlad.  Värvi  funktsioonid  maalis  ja  kunstiliselt  kujundatavas  keskkonnas.
Vabalt valitud värviharjutus.
3.5.3.JOONISTAMINE. Joonistamise väljendusvõimalused – piirjoone, varjundi ja faktuuri
kasutamine. Joonistamisvahendid – grafiitpliiatsid, süsi, värvipliiatsid, kriit jm. Vabalt valitud
harjutused.
3.5.4.MAALIMISTEHNIKAD.  Akvarell.  Kattevärvid  –  guašš,  polüvinüülatsetaattempera,
akrüülvärvid, õlivärvid ja õlitempera, pastellid.
3.5.5.RUUMI  KUNSTILINE  KUJUNDAMINE.  Ruumi  kujundamise  põhialused.
Värvikasutus, valgus, terviku loomine. Vabalt valitud harjutus.
3.5.6.ORNAMENT.  Liigitamine.  Ornamendi  ajaloost.  Stiliseerimine,  geometriseerimine.
Ornamendi  organiseerimise  printsiibid.  Vabalt  valitud  harjutused  (stiliseerimine,  piiramata
pind, geometriseerimine).
3.5.7.TEHNILISED  KUJUTAMISVIISID.  Väärtusperspektiivist  illusoorse  perspektiivini.
Ruumilise  kujutamise  võimalused  –  stereoskoop.  Projektsioonjoonestamine:  tsentraal-,
paralleel- ja ristprojektsioon, frontaal- ja diameetriline aksonomeetria, kaks- ja kolmvaated.
3.5.8.KAUBANDUSLIK  PILT.  Reklaam  –  selle  tootmine,  funktsioon  ja  strateegia.  Pildi
kasutamise võimalused reklaamis. Kiri. Tarbegraafika.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kunsti liike ja  olulisemaid kunstialaseid mõisteid;
• visuaalse kunstikultuuri arenguloo perioode, stiile ja kunstivoole;
• silmapaistvamaid Eesti kunstnikke;
• huvi  kunstiloomingu  vastu,  kunstikultuuri  väärtuste  säilitamise,  kaitsmise  ja

edasiarendamise vastu.
oskab:

• kunstiloomingus kasutada elementaarseid töövahendeid, tehnikaid ja materjale;

5. Hindamine
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.

4.15. Kehaline kasvatus

1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija:

• omandab aktiivse eluhoiaku ja tervisliku eluviisi ning on kehaliselt arenenud;
• omandab  teadmised,  oskused  ja  harjumuse  iseseisvaks  tervistavaks

sportimisharrastuseks;
• omandab igapäevaeluks ja kutsetööks vajalikud oskused (ergonoomilised tööasendid ja –

võtted, kehalise tegevuse ohutustehnika, esmaabi);
• omandab käsitluse tervise- ja võistlusspordist kui ühiskonna kultuuri osast;
• omandab moraalse ja kehalise valmiduse riigikaitseks.
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2. Nõuded õpingute alustamiseks 
Puuduvad

3. Õppesisu 
3.1. KEHALISTE HARJUTUSTEGA TEGELEMISE MÕJU ORGANISMILE. Iseseisvaks
sportimiseks vajalikud teadmised(sh harjutamismeetodid, isikliku hügieeni ja ohutustehnika
nõuete tundmine) tegelemiseks erinevatel spordialadel. Taastumine. Enesekontroll (pulsi- ja
vererõhu näitajad  puhkeseisundis,  harjutamisel  ja  taastumisel;  oskus  hinnata  oma kehalist
vormisolekut  ja tervislikku seisundit).  Kehalise  koormuse planeerimine (treeningu maht ja
intensiivsus,  treeningute  sagedus).  Lihtsamate  spordivigastuste  esmaabi.  Tervisesportlase
toitumine ja joogireziim. Organismi karastamine. Riietus ja selle valik sõltuvalt spordialast ja
väliskeskkonna  tingimustest.  Kehalist  võimekust  määravad  tegurid.  Treeningu  iseärasused
aeroobses ja anaeroobses faasis. Kehaliste harjutustega (tervisespordiga) tegelemise tähtsus
tulevastele emadele. Kehaliste harjutuste kasutamine preventiivsel ja ravival eesmärgil. Sport
ühiskonnas Rahvusvahelised ja kohalikud võistlused. Tuntud tippsportlased.
3.2.  VÕIMLEMINE. Rühti  korrastav  ja  treeniv  võimlemine.  Vabaharjutused  ja  harjutused
vahenditega(  pall,  hüpits,  võimlemiskepp  jms.).  Koordinatsiooniharjutused.
Lõdvestusharjutused. Akrobaatika: tirelite ja seisude (turiseis, tiritamm jt) erinevad variandid.
Ratas kõrvale. Toengud ja ripped võimlemisriistadel (varbsein, rööbaspuud, kang). Raskuste
tõstmise ja ronimise tehnika. Kandmisvõtted. Tasakaaluharjutused (poomil, võimlemispingil);
tasakaalu-harjutused paarilisega. Virgutusvõimlemise (hommikuvõimlemine, töövõimlemine)
kompleksi  koostamine.  Aeroobika.  Teadmised  ja  oskused  jõusaalis  harjutamiseks
(atleetvõimlemise alused, sh jõumasinate ja kangi kasutamine, ohutusnõuded ja julgestamine).
Seltskonnatantsud ja tantsumängud. Harjutuskombinatsiooni või esinemiskava koostamine ja
sooritamine muusika saatel. Atleetvõimlemise harjutuskomplekside koostamine.
3.3.  KERGEJÕUSTIK.  Kergejõustiklase  eelsoojendus.  Kiir-  ja  pikamaajooksu  tehnika.
Jooksupaiga valik, harjutamise aeg ja varustus; harjutamise metoodika (jooksutempo valik,
koormuste  määramine).  Cooperi  test.  Paigalt  ja  hoojooksult  hüpete  tehnika.  Harjutused
hüppevõime  arendamiseks.  Viskeharjutused  (visked,  heited,  tõuked).  Jooksu-,  hüpete  ja
heidete-visete  tehnika  täiustamine.  Jooksuvõistlused:  võistlustaktika.  Koolisiseste
kergejõustikuvõistluste planeerimine, korraldamine ja kohtunikutegevus.
3.4.  SPORTMÄNGUD.  Korvpall.  Võrkpall.  Sportmängija  eelsoojendus.  Põhiliste
mänguelementide tehnika (põrgatamine, erinevad sööduviisid, pealevisked; alt- ja ülaltsööt,
palling,  pallingu  vastuvõtt,  blokeerimine).  Korv-  ja  võrkpalli  võistlusmäärused.  Korvpall:
positsioonivisked;  mees-mehe  kaitse,  maa-ala  kaitse;  pressing.  Võrkpall:  ründelöögid,
pettelöögid. Valitud sportmängu tehnika ja taktika täiustamine. Kohtunikutegevus. Võistlus-
süsteemid (turniir; kahe ja ühe kaotuse süsteemid).
3.5.  ÜLDKEHALINE  ETTEVALMISTUS.  Kehaliste  võimete  arendamine  (vastupidavus,
jõud,  painduvus,  osavus,  kiirus).  Kehaliste  võimete  iseseisva  arendamise  metoodika:
harjutuste  valik,  treeningute  sagedus  ja  koormus.  Jõu-  ja  venitusharjutused  (stretcing-
võimlemine).  Atleetvõimlemine.  Aeroobika.  Tasakaalu  ja  koordinatsiooniharjutused.
Presidentidest. Kaitseväe kehalise kasvatuse testid. Osavõtt 3-4 päevasest riigikaitse- ja /või
matkalaagrist.
3.6.  UJUMINE. Sportlikud ujumisviisid:  rinnuli-  ja  selilikrool,  rinnulibrass.  Stardihüpe  ja
selilistart.  Pöörded  rinnuli-  ja  seliliujumisel.  Ohutusnõuded  ujumispaikades.  Käitumine
õnnetusjuhtumite korral. Sportlike ujumisviiside tehnika täiustamine. Väsinud ujuja transport.
Uppuja päästmise võtted. Mängud vees. Vesivõimlemine.
3.7. ORIENTEERUMINE. Orienteerumiskaardi ja kompassi lugemine. Liikumine maastikul
kaardi ja kompassi järgi. Jooksukiiruse ja sammupikkuse valik erinevatel maastikutüüpidel.
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Orienteerumisraja läbimise tehnika täiustamine; raja läbimise taktika. Orienteeruja treening.
Orienteerumisvõistlused: osavõtt ja korraldamine.
3.8. SUUSATAMINE. Suusatamistehnikate  põhialused: klassikaline sõiduviis,  vabatehnika;
tõusu- ja laskumisviisid;  pöörded ja pidurdamised. Suusatehnika täiustamine;  suusatehnika
valik  vastavalt  maastiku  iseärasustele.  Suusavarustuse  valik  ja  hooldamine;  määrded  ja
määrdetehnika. Suusamatkad ja suusavõistlused.
3.9.  ENESEKAITSE.  Füüsilistest  kontaktidest  ja  vägivalla  kasutamisest  hoidumine,
käitumine  ründe  korral  (enesekaitse  psühholoogia).  Kukkumised.  Põhilöögid  käte  ja
jalgadega.  Blokeerimine.  Vabanemine  haardest.  Võtted  kallaletungija  peatamiseks.
Valuvõtted. Enesekaitsevõtete tehnika täiustamine.

4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:

• kehaliste harjutustega tegelemise (tervise- ja võistlusspordi) mõju organismile;
• õpitud spordialade tehnika põhialuseid;
• soojendus- ja lõdvestusharjutuste tähtsust vigastuste vältimisel;
• enesekontrollivõtteid ja õpitud spordialade ohutusnõudeid;
• sagedamini esinevaid spordivigastusi, nende põhjusi ja esmaabi;
• iseseisva harjutamise põhimõtteid ja õpitud spordialade harjutamise metoodikat;
• organismi karastamise võtteid ja nende mõju organismile;
• põhiliste füsioloogiliste näitajate parameetreid puhkeolukorras, treeningul ja taastumisel;
• rahvusvahelisi ja tähtsamaid kohalikke võistlusi ja tuntud sportlasi;
• uppuja päästmise võtteid. 

oskab:
• tegelda  iseseisvalt  õpitud  spordialadega,  valida  alaspetsiifilisi  soojendusharjutusi,

treenida, võistelda, taastuda;
• arendada oma kehalisi võimeid, valida üldarendavaid vahendita ja vahendiga harjutusi

erinevatele lihasrühmadele;
• joosta erinevas tempos;
• hüpata paigalt ja hoojooksult;
• visata hoojooksult;
• harjutada jõusaalis;
• kasutada põhilisi suusatamistehnikaid, laskumis- ja tõusuviise; pöördeid suuskadel;
• liikuda looduses kaardi ja kompassi järgi;
• sooritada ühe tireli variandi, ratta kõrvale, tiririppe varbseinal;
• sooritada 3-4 lihtsamat enesekaitsevõtet;
• kasutada enesekontrollivõtteid treeningul, puhkeolukorras ja taastumisel;
• koostada töövõimlemise komplekse arvestades eriala profiili;
• kasutada kehalisi harjutusi stressi maandamiseks ja ravi-profülaktilisel eesmärgil;
• valida harjutuspaiku, aega ja varustust sõltuvalt väliskeskkonna tingimustest ja spordiala

ning treeningu iseärasustest;
• organiseerida võistlusi ja tegutseda kohtunikuna;
• abistada ja julgestada kaaslasi harjutuste sooritamisel;
• anda esmaabi spordivigastuste puhul.

5. Hindamine 
Mooduli hinne kujuneb jooksvate ja arvestuslike hinnete tulemusena, koondhinne kantakse
lõputunnistusele.
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LISAD

Lisa 1. Kooli lõpueksamiga ühildatud kutseeksami juhend*

Kinnitatud Eesti Aiandusliidu Kutsekomisjoni otsusega 31.05.2012 aastal

Florist I, II kutseeksam koosneb 2 osast:

1. Taimmaterjali ja abivahendite tundmine  (40 p) 
Etteantud 40-st ühikust tuleb ära tunda vähemalt 20.
Taimmaterjali  puhul  on  vajalik  teada  nii  taime  eesti-  kui  ka  ladinakeelset  nimetust.  Pool
nimetusest (eesti- või ladinakeelne) annab 0,5 punkti. 
Alla  20  punkti  saanud  eksaminandiga  võib  eksamikomisjon  viia  läbi  vestluse  eksitud
küsimuses ja otsustab eksami jätkamise üle.  

2. Lilleseade  (300 p) 
Eksamineeritav valmistab 3  lilleseade tööd (kimp ja selle alaliigid, plastvahus töö ja selle
alaliigid, üks floristilist käsitööoskust - liimimine, teipimine, punumine jms nõudev töö. 
Eksamitöö kirjelduse saavad eksami sooritajad 24 tundi enne praktilise töö alustamist.
Kõigile  eksamineeritavatele  on ette  antud ühesugune materjal.  Lisaks  võib kasutada endal
kogutud looduslikku või kohapeal kasvatatud materjali. Lisamaterjali hulk lilleseade töös võib
moodustada kuni 1/3 visuaalsest tervikust. 
Alla 200 punkti kogunud õppijalt võib komisjon nõuda lisatöö sooritamist.

Eksami taimmaterjali ja abivahendite tundmise testi ja praktiliste ülesannete lahendamisega 
on võimalik saada kokku 340 punkti.

Florist I kutse omandamiseks on vajalik saada vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast  
st 238 punkti ja tõendada 2 nädala pikkuse õppepraktika läbimine.
Florist II kutse omandamiseks on vajalik saada vähemalt 80% maksimaalsest punktisummast 
st  272 punkti ja tõendada 2-aastane erialane töökogemus.

*Lõpueksamiga ühildatud kutseeksami tingimused võivad kutseandja Eesti Aiandusliit 
ettepanekul muutuda.

Lilleseade tööde hindamine 
Lilleseade iga töö eest on võimalik koguda 100 punkti. 
Hinnatakse:

1. ideed (10 punkti);
2. värvust (20 punkti);
3. kompositsiooni (30 punkti);
4. tehnikat (40 punkti) .

Idee   hindamist mõjutavad:  
• originaalsus, unikaalsus, loovus;
• antud töö/ teema / ülesande tõlgendus;
• materjalide valik, kujundamine valitud materjalidega;
• töö vastavus ajale/ lõpetatus.
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Värvuse   hindamist mõjutavad:  
• värvuse proportsioon ja dominantsus;
• idee avaldumine värvuse abil;
• värvuste komponeerimine/toonid ja varjundid/värvuse osakaal;
• värvuse paigutus.

Kompositsiooni   hindamist mõjutavad:  
• vorm/stiil/ehitusviis;
• materjalide valik ja kasutamine/austus elava materjali vastu;
• vorm/tekstuur/struktuur/kontrast/dominantsus/rütm/liikumine/maht;
• proportsioonid/visuaalne tasakaal 

Tehnika   hindamist mõjutavad:  
• puhtus;
• õige tehnika valik;
• töö püsivus/tegelik füüsiline tasakaal;
• materjalide kestvuse tagamine sündmuse ajaks/vee saamise võimalus. 
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Lisa 2. Taimenimekirjad 

Vastavalt Florist I, II kutsestandardi lisale F

Taimede  nimed  on  antud  eestikeelsete  taimenimede  andmebaasi  järgi  (kättesaadav  Tartu
Ülikooli  Botaanikaaia  kodulehel).  Vajadusel  on  lisatud  sünonüümid  ja  jutumärkides
üldkasutatavad eesti- või võõrkeelsed kaubanduslikud nimetused.

Lõikelilled ja lõikeroheline
1. Acacia akaatsia, “mimoos”
2. Achillea raudrohi
3. Aconitum käoking
4. Agapanthus lembeliilia
5. Ageratum päsmaslill
6. Allium lauk
7. Alstroemeria alstömeeria, ”inkaliilia”
8. Amaranthus rebashein
9. Ananas ananass
10. Anemone ülane
11. Anigozanthos kängurukäpp
12. Anthurium flamingolill
13. Antirrhinum lõvilõug
14. Aquilegia kurekell
15. Asclepias askleepias
16. Asparagus aspar
17. Aspidistra lehtliilia
18. Aster aster
19. Astilbe astilbe
20. Banksia banksia
21. Bambuseae bambuselised
22. Bergenia bergeenia
23. Brassica kapsas
24. Briza värihein
25. Bupleurum jänesekõrv
26. Calendula saialill
27. Callistephus aedaster
28. Calystegia seatapp
29. Campanula kellukas
30. Capsicum paprika
31. Carthamnus värvisafloor
32. Casuarina kasuariin
33. Celosia mätashari
34. Centaurea jumikas, rukkilill
35. Chamaedorea mägipalm
36. Chamelaucium sidrunmürt
37. Chrysanthemum krüsanteem, jaanikakar
38. Colchicum sügislill
39. Cocos kookospalm
40. Convallaria maikelluke
41. Cordyline tõlvpuu
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42. Cortaderia pamparohi
43. Cosmos kosmos
44. Craspedia varblill
45. Crocosmia kaeralill
46. Cyclamen alpikann
47. Cymbidium tsümbiidium
48. Cyperus lõikhein, ”papüürus”
49. Cyrtomium kõverjalg
50. Dahlia daalia, jorjen
51. Delphinium kukekannus
52. Dendrobium dendroobium
53. Dianthus nelk
54. Dicentra murtudsüda
55. Digitalis sõrmkübar
56. Dracaena draakonipuu
57. Echinops mesiohakas
58. Equisetum osi
59. Eremurus rohtlaliilia
60. Eryngium ogaputk
61. Eucalyptus eukalüpt
62. Eucharis meelistäht
63. Euphorbia piimalill
64. Eustoma (Lisianthus) preeriakell
65. Fatsia fatsia
66. Forsythia forsüütia
67. Freesia freesia
68. Fritillaria püvilill
69. Galanthus lumikelluke
70. Galax karuleht
71. Gaultheria talihali, ”salal”
72. Genista leetpõõsas
73. Gerbera gerbera
74. Gladiolus gladiool
75. Gleichenia ”coral-fern”
76. Gloriosa roniliilia
77. Grevillea grevillea
78. Gypsophila kipslill
79. Hedera luuderohi
80. Helianthus päevalill
81. Heliconia helikoonia
82. Helleborus lumeroos
83. Hippeastrum ratsuritäht
84. Hordeum oder
85. Hosta hosta
86. Humulus humal
87. Hypericum naistepuna
88. Ilex iileks
89. Iris iiris, võhumõõk
90. Kniphofia tõrvikliilia
91. Lathyrus seahernes, lillhernes
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92. Leucanthemum härjasilm
93. Leucojum märtsikelluke
94. Liatris liatris
95. Lilium liilia
96. Linum lina
97. Limonium parkjuur
98. Matthiola levkoi
99. Molucella torbiklill
100. Monstera monstera
101. Myosotis lõosilm
102. Narcissus nartsiss
103. Nelumbo lootos
104. Nerine neriine
105. Nigella mustköömen
106. Ornithogalum linnupiim
107. Paeonia pojeng
108. Papaver magun
109. Phoenix datlipalm
110. Phlox leeklill, ”floks”
111. Phormium linaliilia
112. Physalis füüsal
113. Pittosporum vaiguseemik
114. Polystichum astelsõnajalg, ”swordfern”
115. Protea prootea
116. Ranunculus tulikas
117. Rosa roos, kibuvits
118. Rumohra rumoora, ”nahkleht”
119. Ruscus ruskus
120. Scabiosa tähtpea
121. Sedum kukehari
122. Setaria kukeleib
123. Solidago kuldvits
124. Strelizia strelitsia, ”paradiisilinnulill”
125. Tillandsia tillandsia
126. Trachelium kaelakellukas
127. Tulipa tulp
128. Typha hundinui
129. Vinca igihali
130. Viola kannike
131. Xerophyllum karuhein
132. Zantedeschia kalla
133. Zea mais
134. Zinnia pruudisõlg

Kuivtaimed
1. Achillea raudrohi
2. Amaranthus rebashein
3. Ammobium toonelill
4. Anaphalis hõbeleht
5. Bracteantha õlelill
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6. Briza värihein
7. Celosia mätashari
8. Consolida varesjalg
9. Craspedia varblill
10. Dipsacus uniohakas
11. Echinops mesiohakas
12. Eryngium ogaputk
13. Gomphrena kerarebashein
14. Helipterum päikesetiib
15. Hordeum oder
16. Lagurus jänesesaba
17. Lavandula lavendel
18. Limonium parkjuur
19. Lonas loonas
20. Lunaria kuukress
21. Molucella torbiklill
22. Nigella mustköömen
23. Papaver magun
24. Phalaris paelrohi
25. Physalis füüsal
26. Setaria kukeleib
27. Stipa stepirohi
28. Zea mais

Potililled
1. Abutilon abuutilon

2. Achimenes leitselill
3. Adiantum adiantum
4. Aechmea ekmea 
5. Aeonium kestvik
6. Agave agaav
7. Aglaonema aglaoneema
8. Alocasia alokaasia
9. Aloe aaloe
10. Anigozanthos kängurukäpp
11. Anthurium flamingolill
12. Araucaria araukaaria
13. Asparagus aspar
14. Aspidistra lehtliilia
15. Asplenium raunjalg
16. Aucuba aukuuba
17. Begonia begoonia
18. Billbergia bilbergia
19. Brugmansia inglitrompet
20. Calathea tiigerlehik
21. Calceolaria kinglill
22. Camelia kameelia
23. Campanula kellukas
24. Capsicum paprika
25. Cattleya katleia
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26. Cereus sammaskaktus
27. Ceropegia laternlill
28. Cissus tsissus
29. Clerodendrum saatusepuu
30. Clivia kliivia
31. Chamaerops kääbuspalm
32. Chlorophytum rohtliilia
33. Citrofortunella kalamondiinipuu
34. Citrus tsitrus
35. Cocos kookospalm
36. Codiaeum ebakrooton
37. Coffea kohvipuu
38. Columnea kolumnea
39. Cordyline tõlvpuu
40. Corynocarpus tõlvviljak
41. Crassula turdleht
42. Crocus krookus
43. Crossandra krossandra
44. Cryptanthus peitõis
45. Ctenanthe sugalill
46. Cupressus küpress
47. Cycas palmlehik
48. Cyclamen alpikann
49. Cymbidium tsümbiidium
50. Cyperus lõikhein
51. Cyrtanthus ambõis
52. Davallia jänesejalg
53. Dendrobium dendroobium
54. Dieffenbachia diifenbahhia
55. Didymochlaena loorjalg
56. Dionaea kärbsepüünis
57. Dischidia diskiidia
58. Dracaena draakonipuu
59. Echeveria soomuslehik
60. Erica eerika
61. Euphorbia piimalill
62. Eustoma preeriakell
63. Exacum sinisilm
64. Fatshedera fatseedera 
65. Ficus viigipuu
66. Fittonia pitslehik
67. Fuchsia fuksia
68. Gardenia gardeenia
69. Gasteria gasteeria
70. Guzmania gusmaania
71. Haemanthus verilill
72. Hatiora lihavõttekaktus
73. Haworthia havortia
74. Hedera luuderohi
75. Hibiscus hibisk
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76. Hippeastrum ratsuritäht
77. Howea kentiapalm
78. Hoya vahalill
79. Hyacinthus hüatsint
80. Hydrangea hortensia
81. Hypoestes täpplehik 
82. Impatiens lemmalts
83. Ixora iksoora 
84. Jasminum jasmiin
85. Jatropha jatrofa 
86. Juncus luga
87. Kalanchoe kalanhoe
88. Laurus loorberipuu
89. Leptospermum lõunamürt
90. Licuala vandepalm
91. Lithops kivilehik
92. Livistona lehvikpalm
93. Ludisia ludiisia
94. Mandevilla mandvill
95. Mamillaria näsakaktus
96. Maranta maranta
97. Mascarena trummipalm
98. Medinilla korallpõõsas
99. Miltonia miltoonia
100. Monstera monstera
101. Murraya muraia
102. Musa banaan
103. Muscari kobarhüatsint
104. Myrtus mürt
105. Narcissus nartsiss
106. Nematanthus urnõis
107. Neoregelia neoregeelia
108. Nepenthes kanntaim
109. Nephrolepis nefroleep
110. Nerium oleander
111. Nertera korallmari
112. Nidularium nidulaarium
113. Nolina noliina
114. Oncidium ontsiidium
115. Opuntia paksjalg
116. Pandanus pandan e. kruvipuu
117. Paphiopedilum veenusking
118. Pachira pahhiira
119. Passiflora kannatuslill
120. Pelargonium pelargoon
121. Pellaea pellea
122. Peperomia peperoomia
123. Pericallis (Cineraria) tsineraaria
124. Phalaenopsis kuuking
125. Philodendron filodendron
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126. Phoenix datlipalm
127. Pilea piilea
128. Platycerium sarvsõnajalg
129. Polyscias tarasarik
130. Primula priimula
131. Pteris äärisjalg
132. Radermachera pasunapuu
133. Rhipsalis helmekaktus
134. Saintpaulia säntpoolia
135. Sansevieria havisaba
136. Sarracenia näpitslill
137. Saxifraga kivirik
138. Schefflera sõrmlehik
139. Schlumbergera jõulukaktus
140. Scindapsus nõelköis
141. Scirpus kõrkjas
142. Sedum kukehari
143. Selaginella selaginell
144. Senecio ristirohi
145. Sinningia sinningia
146. Solanum maavits
147. Soleirolia(Helxine) helksiine
148. Spathiphyllum tõlvlehik
149. Stapelia stapeelia
150. Stephanotis pärgväändik
151. Streptocarpus keerdviljak
152. Tillandsia tillandsia
153. Tradescantia tradeskantsia
154. Vanda vanda
155. Vriesea vriisea
156. Yucca tääkliilia
157. Zamioculcas sulgvõhk

Puud ja põõsad
Okaspuud
1. Abies nulg
2. Chamaecyparis ebaküpress
3. Juniperus kadakas
4. Picea kuusk
5. Pinus mänd
6. Pseudotsuga ebatsuuga
7. Taxus jugapuu
8. Thuja elupuu
Lehtpuud
1. Acer vaher
2. Aesculus hobukastan
3. Alnus lepp
4. Betula kask
5. Fagus pöök
6. Fraxinus saar
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7. Malus õunapuu
8. Populus pappel
9. Prunus kirsipuu, ploomipuu, toomingas, mandlipuu
10. Quercus tamm
11. Salix remmelgas
12. Sorbus pihlakas
13. Tilia pärn
14. Ulmus jalakas
Lehtpõõsad
1. Amelanchier toompihlakas
2. Aronia aroonia
3. Berberis kukerpuu
4. Buxus pukspuu
5. Callicarpa iluviljak
6. Chaenomeles ebaküdoonia
7. Cornus kontpuu
8. Corylus sarapuu
9. Crataegus viirpuu
10. Erica eerika
11. Euonymus kikkapuu
12. Forsythia forsüütia
13. Gaultheria talihali
14. Hippophae astelpaju
15. Hydrangea hortensia
16. Laburnum kuldvihm
17. Ligustrum liguster
18. Mahonia mahoonia
19. Philadelphus ebajasmiin
20. Physocarpus põisenelas
21. Rhododendron rododendron
22. Ribes sõstar
23. Rosa kibuvits
24. Salix paju
25. Sambucus leeder
26. Spiraea enelas
27. Symphoricarpus lumimari
28. Syringa sirel
29. Weigela veigela
30. Viburnum lodjapuu

Ronitaimed
1. Actinidia aktiniidia
2. Clematis elulõng
3. Lonicera kuslapuu
4. Parthenocissus metsviinapuu
5. Vitis viinapuu

Suvelilled (konteiner- ja amplitaimed)
1. Ageratum päsmaslill
2. Antirrhinum lõvilõug
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3. Begonia begoonia
4. Bellis kirikakar
5. Brachycome tukalill
6. Calendula saialill
7. Celosia mätashari
8. Chrysanthemum neitsikummel
9. Convolvulus kassitapp
10. Dahlia daalia
11. Dianthus nelk
12. Diascia kaksikkannus
13. Gazania gasaania
14. Gypsophila kipslill
15. Heliotropium heliotroop
16. Impatiens lemmalts
17. Leucophyta padipõõsas
18. Lobelia lobeelia
19. Lobularia kivikilbik
20. Lysimachia metsvits
21. Mimulus pärdiklill
22. Myosotis lõosilm
23. Petunia petuunia
24. Phlox leeklill
25. Portulaca portulak
26. Salpiglossis trompetlill
27. Sanvitalia sanvitaalia
28. Salvia salvei
29. Schizanthus libliklill
30. Senecio ristirohi, “viltleht”
31. Solenostemon (Coleus) kirinõges
32. Sutera (Bacopa) suutera
33. Tagetes peiulill
34. Tropaeolum mungalill
35. Verbena raudürt
36. Viola kannike, võõrasema
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