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KURSUS „RIIGIKAITSEÕPETUS“ 

 

ÕPPEKAVA RIIGIKAITSEÕPETUS 
VASTUTAV ÕPETAJA Ants Rikberg 

KLASS 10 kl 
ÕPPEAINE MAHT 

Teooria 
Praktika/laager 

 
35 tundi 
35 tundi 

HINDAMINE Hindeline koondhinne 
LÕIMING TEISTE 

AINETEGA 
ajalugu – sõjaajalugu, kriiside ja konfliktide tekkepõhjused 
ning tagajärjed, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, NATO ja 
ÜRO; 
2) bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, 
massihävitusrelvad, kodanikukaitse, keskkonnakaitse; 
3) eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja 
kirjalik eneseväljendusoskus; 
4) füüsika – ballistika, massihävitusrelvad, kodanikukaitse; 
5) geograafia – kaardiõpetus; 
6) keemia – massihävitusrelvad, kodanikukaitse, 
ohutusnõuded; 
7) kehaline kasvatus – üldfüüsiline tegevus ja vastupidavus; 
8) matemaatika – mõõtkava arvutamine, kraadide arvutamine, 
IKT-vahendite kasutamine; 
9) võõrkeeled – terminoloogia; 
10) ühiskonnaõpetus – kodanikukasvatus, riigikaitse korraldus, 
kaitseväe ja Kaitseliidu struktuur, NATO ja ÜRO, 
rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika. 

 

ÕPPEAINE EESMÄRK: 

Kasvatada Eesti vabariigile lojaalseid kodanikke, valmistada neid ette ajateenistuseks kaitseväes 
ja laiendada nende silmaringi 
 
 

ÕPITULEMUSED: 

1. Teab sõjanduse arengu põhijooni 
2. Oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja inimesi 
3. Teab Eesti peamisi julgeolekuriske 
4. Tunneb kaitseväe ja kaitseliidu ülesehitust 
5. Tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmeid ja eraldusmärgid 
6. On omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenijate kohustustest ja õigustest ning 

kaitseväe distsipliinist 
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7. Oskab rivivõtteid ja tunneb käsklusi 
8. Tunneb erinevaid relvi, ohutustehnikat nendega ümberkäimisel, teab laskmise 

põhialuseid 
9.  Teab orienteerumise põhialuseid ja oskab neid praktikas kasutada 
10. Teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada 
11. Tunneb massihävitusrelva põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi ning kaitset nende 

eest 
12. Teab ja kirjeldab riigikaitselise tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale 

 

KOHUSTUSLIKUD ALLIKAD 

Riigikaitse – õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele 

 

SOOVITUSLIKUD ALLIKAD 

Sõjalise kaitse arengukava 2009 – 2018. Kaitseministeerium 

Kaardiraamat. Tõnu Raid 

Ajakiri „Kaitse Kodu” 

Ajaleht „Sõdurileht” 

HINDAMINE: 

Hindamine toimub pärast igat  alateema läbimist. Teoreetilise kursuse lõppedes viiakse läbi 
üldine teoreetiline arvestustöö, mis koosneb 25 küsimusest. Õige vastus annab 2 punkti, poolik 
vastus 1 punkti ja vale vastus 0 punkti 

Hindamiskriteeriumid 

23 punkti   -   „ 5” 

18 punkti   -    „4” 

13 punkti   -   „3” 

 

VÕLGNEVUSTE LIKVIDEERIMINE 

Õppevõlgnevused likvideeritakse jooksvalt, kokkuleppel õpetajaga 
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TUNNIJAOTUSPLAAN 

Teema 

 

Õppemaht 

kokku 

Teooria Laager, 
praktika 

Sissejuhatus ainesse    

Eesti sõjaajalugu 4 4  

Tänapäeva kriisid, sõjad ja 
relvakonfliktid, nende lahendamine, 
rahvusvaheline sõjaõigus 

2 2   

Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine 
NATO-s 

1 1   

Eesti KJ struktuur ja ülesanded. Eesti 
kaitseväe ja KL sümboolika ja 
traditsioonid 

6 3 3  

Kaitseväeteenistus 7 3 4  

Esmaabi välistingimustes 10 4 6  

Relvaõpe 18 9 9  

Massihävitusrelvad ja 
kodanikukaitse 

3 2 1  

Topograafia ja orienteerumine 9 3 6  

Riviõpe 5 3 2  

Keskkonnakaitse kaitseväes 5 1 4  

KOKKU TUNDE 70 35 35  

 

 


