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Narva 2015 



Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni) 

 
Õppe-eesmärgid 
Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane 

 teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu muutuste 

alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning uskumusi ja 

vaimulaadi; 

 iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi; 

 iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 

 seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, 

maakond, kihelkond, malev, animism; 

 analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 

 tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; iseloomustab suhteid 

naaberriikidega; 

 analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 

 iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja majanduslik 

olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo vahel 

keskajal; 

 iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, 

vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist järjepidevust; 

 analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste; 

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, 

sunnismaisus, adramaa; 

 teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nende 

tegevust; 

 iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb suurriikide mõju 

Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 

 selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel sõja osaliste 

tegevust; 

 teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 

 iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi mentaliteedis 

ning vaimuelus;  

 teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter vot Plettenberg, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

 

Õppesisu 

Teema 1. Esiaeg (11 tundi) 

1.1 Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taandumine. 

Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas.  

1.2 Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine. 

1.3 Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika 

kultuur, nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur – elanike peamised tegevusalad ning 

kultuuri iseloomustavad muistised. 

1.4 Metalliaeg. Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused. 

1.5 Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. 

Rahvusvaheliste kaubateede kujunemine ja Eesti. 

1.6 Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. 

Linnused. Külad ja elamud. 

1.7 Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated 

ristiusu levikust Eestis. 

 

Mõisted: arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond, malev, animism. 

 

Teema 2. Keskaeg (12 tundi) 



2.1 Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. 

Läänemere maade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna 

eeskuju Eesti keskaja ühiskonna kujunemisel. 

2.2 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 

Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. 

2.3 Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Seisused. Maapäev. Vana-

Liivimaa riikide omavahelised suhted ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle 

põhjused ja tagajärjed. 

2.4 Keskaja ühiskond Eestis: läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse 

kujunemine. Keskaegsed linnad Eestis: linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa 

Liit. Gildid ja tsunftid. Eluolu linnas. 

2.5 Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. Arhitektuur. 

 

Mõisted: Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, sunnismaisus, adramaa. 

 

Teema 3. Üleminekuaeg keskajast uusaega (12 tundi) 

3.1 Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis. 

3.2  Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 

3.3 Liivi soda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik ja 

tulemused. 

3.4 Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. 

Vastureformatsioon. 

3.5 Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 

vastureformatsiooni mõju vaimuelule. 

 

Mõisted: reformatsioon, pildirüüsted, talurahva ülestõus,Jam Zapolski vaherahu, Pljussa 

vaherahu, Täyssinä rahu.  

 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – “Haridusolud”, “Eestikeelse trükisõna algus” 

Keskkond ja jätkusuutlik areng – “Hansa Liit”, “Gildid ja tsunftid”,  “Eluolu linnas” 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – “Kaubandus”, “Hansa Liit”,  “Gildid ja tsunftid” 

Kultuuriline identiteet – “Tähtsamad arheoloogilised kultuurid”,  “Kiviaja kultuurid Eestis”, 

“Muinasusund ja ristiusu levik Eestis”, “Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid”, 

“Arhitektuur” 

Teabekeskkond – “Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana” 

Tehnoloogia ja innovatsioon – “Käsitöö, kaubandus” 

Tervis ja ohutus – “Eluolu linnas” 

Väärtused ja kõlblus – “Reformatsioon Eestis” 
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