
KODUÕPPE IÕK ühiskonnaõpetuse ainekava II kooliastme RÕK õpitulemuste alusel 

Olen viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus. 

(Õpimapis arutlev kirjand omavalitud väärtuse teemal.) 

Tean ja väärtustan demokraatia põhimõtteid; mõistan, kuidas demokraatia põhimõtted saavad 
toimida ühiskonnas ja kodus; toetan oma käitumise ja osalemisega demokraatiat.

(Õpimapis arutlev kirjand demokraatia toetamisest oma käitumise ja osalemise läbi.) 

Loetlen Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldan nende ülesandeid (kohalik 

omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus).

(Õpimapis koostatud selle kohta tabel.) 
Tean, mis on põhiseadus ja  miks seadusi tuleb täita; mis on lapse õigused ja vastutus.

(Õpimapis arutlev kirjand laste õiguste ja vastutuse teemal.) 

Toon näiteid, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendan 
vabatahtliku  töö  vajalikkust  ning  pakun  abi  abivajajatele;  tunnen ära  ebaõigluse  ja  oskan 
sellele vastu seista. 

(Õpimapis plaan oma vabatahtliku töö võimaluste kohta.) 

Oskan vältida ja lahendada konflikte. Mõistan inimeste iseärasusi (inimesed erinevad rahvuse, 
soo, seksuaalse orientatsiooni, vaimse ja füüsilise suutlikkuse  ning  vaadete  ja  usutunnistuste  
poolest).

(Õpimapis koostatud enesekehtestamise, konfliktilahenduse ja konfliktivahenduse  kohta juhised.) 

Toon näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning 

väärtustan töötamist kui peamist elatusallikat.Tunnen oma õigusi ja vastutust omanikuna ja 
tarbijana.

(Õpimapis arutlev kirjand oma plaanist tulevikus töötada; kuidas plaanin tarbida; mille ja milline 
omanik olen.) 

Oskan leida teavet oma eesmärkide ja  huvide  tarbeks  ning  seda  kriitiliselt  hinnata;  väärtustan 
enda ja teiste autorite tööd jagades infot. Tean, et mul on õigus saada abi, ning oskan leida abi 
ettetulevates elusituatsioonides.

(Õpimapis loetelu minu jaoks olulistest infoaalikatest nt veeblehed, ajakirjad, raamatud,isikud.) 

Enesehindamine õppeperioodi kohta:
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Plaan järgmiseks õppeperioodiks:

_______________________________________________________________________________________

Õpitulemused ühiskonnaõpetuses 
6. klassi lõpetaja 
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;

2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;

3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; 
märkab probl

eeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;

4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende 
ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi 
President, kohus); 

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

6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja 
vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku  töö  vajalikkust  ning  pakub  abi  
abivajajatele;  tunneb ära  ebaõigluse  ja  oskab sellele vastu seista;


7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, 
vaimse ja füüsilise suutlikkuse  ning  vaadete  ja  usutunnistuste  poolest;  
on  salliv  erinevuste  suhtes  ja  valmis koostööks, oskab vältida ja

lahendada konflikte;

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest 
ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb 
oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana;

9) oskab leida teavet oma eesmärkide

ja  huvide  tarbeks  ning  seda  kriitiliselt  hinnata;  esitab oma teadmisi ja 
seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, 
kasutab ja 

jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;

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

leida abi ettetulevates elusituatsioonides.



