
Приложение 16 

 

Введение предметной терминологии на эстонском языке в предметное обучение  
 1.klass 2.klass 3.klass 

matemaatika 

arv, arvud 1-20 
Сложение –  liitmine   2+3=5 (kaks plus kolm on viis) 

Вычитание – lahutamine 5-3=2 (viis miinus kolm on kaks) 

sirgjoon 
sirglõik  

Геометрические фигуры  -  kujundid  (kujund),  geomeetrilised 

kujundid 
Круг –  ring 

Треугольник – kolmnurk 

Четырёхугольник – nelinurk 

Шар –  kera 

Куб – kuup 

Тетраэдр -  tetraeeder,  nelitahukas 
Именованные числа  -  nimega arv 

См – sentimeeter,  М – meeter,  Л – liiter,  КГ -  kilogramm, КР. – 

kroon, С. – sent 
Mis kell on?  Kell on 7.  (Сколько времени? 7 часов). Kell on veerand 

seitse (четверть седьмого); kolm veerand seitse (6.45), pool seitse 

(6.30)  
 

Arvude rida                                            0, 1, 2, 3, 4, 5, …….. 
Arvsirge                                                   ----------------------------- 

                                                                  0    1    2    3    4    5 

Ühekohalised arvud                               0, 1, 2, 3, ……….., 9. 
Kahekohalised arvud                             10, 11, 12, …………., 99. 

Kolmekohalised arvud                           100, 101, 102, ............., 999. 

Paarisarvud                                             2, 4, 6, 8, .......................... 
Paaritud arvud                                        1, 3, 5, 7, .......................... 

Умножение - korrutamine            2*3=6 (kaks korda kolm on kuus) 

 Деление   –  jagamine                    6:3=2  (kuus jagatud kolmega on 

kaks)  

Tehete komponendid         2           +         5         =          7 

                                       liidetav             liidetav          summa 
                                              7          -         5           =           2 

                                         vähendatav      vähendaja        vahe 

Цилиндр - Silinder 
Конус - Koonus 

Параллелограмм -  Risttahukas  

Квадрат - Ruut 
Прямоугольник -  Ristkülik 

Противоположные стороны  - vastasküljed (vastaskülg) 
 

Ajaühikud, sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta. 

Mahuühik , liiter 

Единицы - ühelised 
Десятки -  kümnelised 

Сотни -   sajalised 

Порядковые -   järgarvud (esimene, teine, kölmas, neljas, viies, kuues, 
seitsmes, kaheksas, üheksas, kümnes). 

Уравнение -     võrrand 

Равенства -      võrdused  3 = 3 (kolm on võrdne kolmega) 
                                           2 + 3 = 5 (kaks pluss kolm on viis) 

Неравенства -   võrratused  (on suurem kui –больше, чем) 

                                             (on väiksem kui – меньше, чем) 

 

Täht arvu tähisena     2 + a = 6,    a = 4 

 
Pikkusühikud      sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter. 

Massiühikud       gramm, kilogramm, tonn. 

Вершина – tipp 
Грань –  tahk 

Ребро -serv 

Прямой угол  -  täisnurk 
Tehete  komponendid      2      *     4    =     8    

                                       Tegur     tegur      korrutis 
                                          8      :     2     =     4 

                                    jagatav       jagaja      jagatis 

Нахождение множителя,делимого и делителя  -puuduva teguri, 
jagatava ja jagaja leidmine 

Ломаная -  murdjoon 

Кривая -   kõver, kõverjoon 
Дробь, дроби - murd,   murrud   Тысяча - tuhat 

Многозначное число -  mitmekohaline arv 

Скобки круглые -  ümarsulud  
Порядок действий -  tehete järjekord  

loodusõpetus 

Loodus, seened, puud, puuviljad, aedviljad, aastaajad, talv, suvi, sügis, 

kevad, planeet, vaatlused. 

 

Taimed, põõsad, rohutaimed, veetaimed, toataimed, lehepuud, 

okaspuud, lilled, juurviljad, õis, vars, leht, juur. 

Loomad, metsloomad, koduloomad, linnud, rändlinnud, imetajad, 
roomajad, kahepaiksed, putukad, kalad. 

Õhk, pilvisus, tuul, vikerkaar, tuisk, udu, sula, kaste, torm, üleujutus, 

põud, äike, veekogu, vee ringkäik,, toit, toiduained 

Silmapiir, horisont,, kõrgustik, laht, kaart, kompass, kaardi legend, 

madalik, ilmakaared, põhi, lõuna, ida, lääs, saar, tasandik. 

 

inimeseõpetus 

Kodu, kool, klass, tee, sober, laps,  

õpetaja, pere, ohutu, töö, isa, ema, pidu, aasta, sünnipäev, 

riided,Eesti,teater,kino,keha,hügieen,ekskursioon 
 

Käitumine, reeglid, õppimine, tunniplaan, klassikaaslased, viisakas, hea 

tuju, koduloomad, Jõulu, suhted, õde, vend, vanaema, vanaisa, kuu, 

nädal, päev,töö, puhkus, vaba aeg, linn, küla, raha, riik, lipp, vaip, 
rahvus,tervis, arst 

informatsioon, raamatukogu, raadio, meedia, Internet, praegu, eile, 

elutee, mure, rõõm, plaani kostamine, asjad, kulutused, riigi sümbolid, 

naaberriigid, seadus, prezident, hümn, terveslik totumine, abi 
kutsumine, ohutu liikumine, munadepäev 

muusika 

Muusika ;meloodia; hääl;  rütm tempo; tämber;  kõlavärv; meetrum;  dünaamika ; takt; löök taktimõõt;  mäng; taktijoon;  paus;  register;  repriis;  fermaat;  refrään;  laul; laulmine; soololaul;  hümn;  hällilaul;  solist; 

tantsumuusika; valss; polka;  marss; žanr;  kolmkõla;  unisoon;  vorm;  fraas;  rahvamuusika;  rahvalaul; rahvatants;  klassikaline muusika;  sümfooniaorkester;  pill;  helilooja; luuletaja; teema; eelmäng; kaanon; 

noodijoonestik;  eeltakt;  heliastmik; astmed; astmerida;  JO – võti;   abijoon; ansambel;  ooper  ballett;  vokaliis; laulama;  plaksutama; kuulama; mängima 

kunst Punane; sinine; roheline; kollane; joonistama; pliiats; käärid; joonlaud; liim; paber  

tööõpetus Värv; leht; pliiats; pintsel; joonistama Pastellid; viltpliiatsid; kujundama; vala vett klaasi Kontuur ; kriipsutama; värvima; palett; värvi segama 

kehaline kasvatus 

mäng,  kehakultuur,  pall,  ring,  paar,  rivi,  kolonn,  pink, viirg , hüpits 

 

mängima,  seisma,  jooksma,  kõndima,  rivistuma,  hüppama,  liikuma,  

üksi,  paaris,  rühmas 
 

liikumine  palliga (pallita),  palli viskamine,  veered  kägaras,  palli  

hoie,  paigalt,  hoojooksult,  ülehüpped,  takistuste  ületamine,  
rahvastepall 

informaatika  Informaatika; arvuti; PC; kuvar; printer;hiir Infotehnoloogia; fail; faili nimi; kaust; protsessor; klõps; klaviatuur 
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 4.klass 5.klass 6.klass 

matemaatika 

Периметр -   ümbermõõt 
Периметр прямоугольника – ristküliku  ümbermõõt 

Площадь-  pindalaühik 

Площадь квадрата  -  ruudu pindala 
Квадратный метр -  ruutmeeter 

Единицы площади  -  pindalaühik 

Скорость – kiirus 
Время – aeg 

Расстояние - teepikkus 

Цена  –  hind 
Количество –hulk 

Стоимость - maksmus 

Окружность -  ringjoon 
Циркуль           -              sirkel 

Центр окружности    -    ringjoone keskpunkt 

Линейка    -                      joonlaud 
Ширина     -                      laius 

Длина      -                         pikkus 

Миллион   -                       miljon 
Числа до миллиона  -      arvud  miljonini 

Класс единиц            -      ühtede  klass 

Класс тысяч              -      tuhandete  klass      
Класс миллионов     -      miljonite  klass 

Дробь   -                              murd 
Дроби    -                             murru  laiendaja,  laiendaja 

Знаменатель  -                   murru  nimetaja,  nimetaja 

Числитель  -                      murru   lugeja,      lugeja  
Деление с остатком  -      jäägiga  jagamine 

Многоугольник         -       hulknurk,  polügoon 

Проверка решений   -        lahendite  kontroll 
Устный счёт              -        peast arvutamine 

Уменьшение в а раз  -       vähendamine  a  korda 

Уменьшение на а единиц  - vähendamine  a võrra 
Увеличение в а  раз     -        suurendamine  a  korda 

Увеличение на  а единиц  -   suurendamine  a  võrra 

2

1
 üks kahendik        

3

1
  üks kolmandik    

4

1
 üks neljandik  

5

1
 üks 

viiendik (kuuendik, seitsmendik, kaheksandik, üheksandik, kümnendik) 

Угол -nurk 
Тупой угол-nürinurk 

Острый угол-teravnurk 

Угловой градус-nurgakraad 
Вершина угла-nurga tipp 

Вертикальные углы-tippnurgad 

Прямой угол-täisnurk 
Отрезок-lõik 

Луч-kiir 

Прямая-sirge 
Параллельные прямые-parableelsed sirgel 

Перпендикулярные прямые-ristuvad sirged 

Десятичная дробь-kümnendmurd 
Прямоугольный параллелепипед-risttahuka täispindala 

 

Обыкновенная дробь-harilik murd 
Площадь поверхности-risttahuka täispindala 

Простое число-algarv 

Раскрытие скобок-sulgude avamine 
Составное число-kordarv  

Транспортир-mall 

Уравнение-võrrand 
Формула-valem 

 

loodusõpetus 

Maailmaruum. Tähistaevas.Suur-Vanker, Väike-Vanker, Põhjanael, 

Põhjasuuna määramine Põhjanaela abil. Päike-Maa soojuse ja valguse 
allikas. Päikesüsteem.Sateliidid. Astronoomia ja astroloogia erinevus, 

tähtkujudega seotud müüdid. 

Maa. Maa kerakujulisus. Erinevad kaardid. Atlas. Mandrid ja ookeanid. 
Maailmameri ja selle osad. 

Päike, tiirlemine, pöörlemine, täht, kaaslane, Kuu, astronoomia, 

gloobus, ekvaator, lõunapoolkera, looduskaart, riikide kaart, 
maailmameri,  mäestik. 

Eesti geograafia. 

Pinnamood, pinnavorm, küngas, mägi, paekallas, tiik, naaberriik, 
riigipiir, maakond, maakonnakeskus, vald, asula. 

Inimese ehitus. 

Подземная вода (рõhjavesi), течение(hoovus), туман(udu), 

пар(veeaur), атмосфера(atmosfäär), ветер(tuul),ядовитые вещества. 
Почва(muld), гумус(huumus), удобрение(väetis), 

известняк(lubjakivi), минеральные воды(mineraalvesi), фосфорит 

(fosforiit), торф(turvas), горючий сланец (põlevkivi), 
глобальные проблемы (glbaalprobleemid). 
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Organism, elund, aju, närvisüsteem, süda ,seedimine, vereringe, 
hambad, magu, soolestik, lihased, skelett, rinnakorv, kolju, vaagen, 

luud, maks, neerud, põis, erituselundkond, nahk, meeleelundid, 

suguelundid-sisemised ja välised, kopsud, hingamiselundkond, 
sõltuvusained, narkootikum, alkohol, tubakas, parasitism, 

mikroorganism, bakter, haigus, tervis, nakkushaigus, palavik, turse 

verejooks, minestus, päikesepiste, tervislik eluviis. 

inimeseõpetus 

 Emotsioonid; ervis;eluviis; tervisekaitse; tervislik eluviis; kehaline 
aktiivsus; toitumine ja haigused; stress; vitamiinid; ravimid; 

(Toidu)allergia; mikroob; viirus; imunsus; vaktsineerimine; 

enesehinnang; esmaabi; põrutus; verejooks; mürgitus; luumurd; trauma; 
põletus; šokk; arstiabi; suitsetamine; tubakasuits; alkohool; 

narkootikumid  

Konflikt; konflikti lahendamine; enesehinnang; käitumine; enesst 
lugupidane; suhtlemine ise endega; suhtlemine  sõbradega; suhtlemine 

vanematega; välimus; põhivajadused; rollimängud; seltsivus; 

sõprusering; käitumisereeglid; perekombed; tähtpaevad; vestlus; 
viisakus; loomulikkus; noortemood; teismeelised 

 

ühiskonnaõpetus 
ühiskond,ajalodised tähtpäevad, erinevad inimesed, täiskasvanud, 
koolipere, sõprus, isamaa, kodanik, Riigikogu, linnavalitsus, konflikt, 

huvi, pank, post, reklaam, arvuti, õigused, kohustused 

  

ajalugu 

 Ajalugu, ajalooallikad, muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, uusim aeg, inimrassid, hõimud, põlluharimine, karjakasvatus, enne Kristust, pärast 

Kristust, paikne ja ränd eluviis, uskumused, jumalad, vask, pronks, raud, eraomand, klassiühiskond, varanduslik ebavõrdsus, orjad, alepõllundus, 
põlispõllud, talu, küla,  tsivilisatsioon, kõrgkultuur, kuningas, preester, piltkiri, mõistekiri, Egiptus, Niilus, üleujutus, vaarao, valitseja, püramiid, 

sfinks, talupojad, käsitöölised, hieroglüüfid, papüürus, vaalutusretked, mesopotaamia, sumerid, tsikuraat, Babülon, seaduste kogu, Nebukadnetsar, 

Paabeli torn, ”rippuvad aiad”, kiilkiri, indoeurooplased, töötlema rauda, Pärsia riik, sissetung, Foiniikia, kaubandus, meresõit, koloonia, Kartaago, 
tähestikkiri, juudu rahvas, Kaananimaa, Mooses, Taavet, tempel, Vana Testament, 10 käsku, prohvet, Indus, Ganges, kastikord, puutumatud, 

kloostrid, kangelaseepos,Hiina, siidiusside kasvatamine, keiser, ametnikud, väepealikud, hiina müür, Siiditee, ülestõus, teadus, kompass, Vana-

Kreeka, heelenid, barbarid,  Kreeta-Mükeene, Knossose palee, ”tume ajäjark”, müüdid, ”Ilias”, ”Odüsseia”, Trooja sõda, Herakles, linnriigid, 
Ateena, iseseisvus, alfabeet, ladina tähestik, kodanikud, rahvakoosolek, nõukogu, türannid, perioigid, heloodid, omapära, Dareios, Maratoni lahing, 

Xerxes, Termopüülide kaitsmine, mereliit, pottsepad, aristokraadid, Olümpiamängud, ülekreekaline vaherahu, maadleja, kirjandus, tragöödia, 

komöödia, kunst, maailmaime, tuletorn, Eukleides, Zeus, Atheena. Vana-Rooma, poolsaar, Alpi mäed, roomlased, Tiberi jõgi, hauakambrid, 

Romulus, Kapitoolium, kaheteistkümne tahvli seadused, ”jaga-ja-valitse”, asevalitseja, kodusõda, ümberkorraldus, keisririik, gladiaatorite 

võistlused, Colosseum, rooma õigus. Ristiusu, jünger, Kolgata, piiskop, vaimulikud, paganad, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, hunnid, goodid, Piibel. 
 

muusika 

Helivältus; tervenoot; kahendiknoot, poolnoot; veerandnoot, neljandiknoot; kaheksandiknoot; kuueteistkümnendiknoot; helistik; klaviatuur; viiulivõti; toonika; noodivõti; bekarr, bekaar; bemoll; diees; juhuslik märk; 

harmooniline moll; harmoonia; peateema; tsükkel; akord; intonatsioon; kulminatsioon; helilaad; libreto; motiiv; regilaul; vokaalmuusika; sopran; metsosopran tenor; bariton; bass; solist; duett; trio; kvartet; dirigent; naiskoor; 

meeskoor; lastekoor ;segakoor; poistekoor; tütarlastekoor; mudilaskoor; kammerkoor; saade ; variatsioonid ; instrumentaalmuusika; orkester; partituur; repertuaar; kontsert; kontsertmeister; eesti rahvapillid; kannel; Hiiu 
kannel; lõõtspill; sarvepill; vilepill; torupill 

 

kunst ruut;  ristküülik; õmblema; kangas; nõel;  koomiks; rahvakunst; ring; ruut; joon; roosa; hele-sinine; hall; must; valge; niit; õmblema; kangas; nõel; skeem; joonis;  originaal; koopia; võltsing; reproduktsioon 

tööõpetus 

Idee; maal; maastikumaal; hindama; looma; figuur  
 

Lihtlõikus   lihtlaud ja pindlaud; prussimine; esimene läbim; poolpalk 
pruss; liiper; lihtlaud; pindlaud; teine läbim; veerandpalk; pruss; 

peenpruss; plank; servstud laud; latt; teravkant poomkant; tüvi; tõrv; 

tärpentin; lõhn  vina  lehk  hais  aroom; õnar  soon; teivas; raamsaag; 
saega saetakse ; On olemas käsisaed- eleknri- mootorsaed- vineerisaed- 

rauasaed; lõigatakse; hööveldatakse; lihvatakse; muudetakse; 

haaratakse; kasutatakse; vabastatakse; servastmeid; näpits; liikuv mokk; 
liikumatu mokk; mutter; spindel; käepide; alusplaat; pingutatakse; 

pingutab; toodetakse; asetatakse; nõutakse; liigitatakse; naeliited; sisse 

lööma  sisse luau  loon sisse; sisse taguma  sisse tagud   taob sisse; 
kinnitataks; ühendatakse; käärid; nõel; heegelnõel; kanvaa; piste = 

õmblus; aas = sõlmus 

Nurgik; keel; rind; kand; tald; mõõtejoonlaud; joonestamine   joonestan; 
ettepoole; pealt vaade, pealtpoolt; keskele; tahapoole; ülevalt alla; puidu 

ehitus; säsi; aastarõngad; säsikiired; lülipuit; maltspuit; kambium; koore 

niinekiht; koore korbakiht; tüvi; tõrv; tahuma,  palke tahuma; puid 
lõhkuma; höövlid; tald; sarv; tugi; suu; kiil; kruvipesa; kiilukäik; 

laastuava; kand; lööginupp; höövliraud; klapp; esitahk; lõikeserv; 

tagatahk; teritusnurk; klapikruvi; teritatakse; toetatakse; lüüakse; 
valitatakse; kinnitatakse; kujundatakse; tükeldatakse; kontrollitakse; 

seatakse; seotakse; kudumine; madalpistes tikkimine; ringkudumine; 

sammas; assilmus 

kehaline kasvatus 

loendamine,  harvenemine,  koondumine,  tasakaal,  tirel  ette,  veere  
taha  turiseisu,  maandumine,  fikseerimine,  süstikjooks,  

maastikujooks,  kaugushüppe,  ujumine,  korvpall,  jalgpall,  saalihoki 

 

selili-  ja  rinnulikrool,  sukeldumine  vette,  palli  viskamine  ja  
püüdmine,  teatejooks,  kiirendusjooks,  pendelteatejooks,  

kestvusjooks,  soojendusjooks,  tempo  valimine,  liigutusi,  alustamine,  

lõpetamine,  ronimine 

arendavad  harjutused,  harjutuste  kombinatsioon,  ettevalmistus,  
reglite  järgi,  kasutamine,  suunamuutus,  kõrgushüpe  otsehoolt,  

põhiasend,  põrgatamine,  söötmine,  liikumisel,  võistlused,  

täpsusvisked,  osaleda,  sooritama 

informaatika Salvesta; kopeeri; diskett; skanner Bitt; bait; programm; virus; töölaud; menüü Kiirklahv; kursor; menüüriba; ikoon; menüünupp 
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 7.klass 8.klass 9.klass 

matemaatika 

Калькулятор-taskuarvuti 
Коэффициент-kordaja 

Пропорция-võrre 

Гипербола-hüperbool 
Многоугольник-hulknurk 

Неравенство-võrratus 

Трапеция-trapets 
Функция-funktsioon 

Параллелограмм-rööpkülik 

Прямая призма-püstprisma 
Ромб-romb    

 

Аксиома-aksioom 
Апофема-apoteem 

Внешний угол треугольника-kolmnurga välisnurk 

Внутренние накрест лежащие углы-põiknurgad 
Внутренние односторонние углы-lähisnurgad 

Вписанный угол-piirdenurk 

Иррациональное число-irratsionaalarv 
Многоугольник-puutujahulk nurk 

Параллелограмм-rööpkülik 

 

Большой круг-suurring 
Боковая поверхность конуса-koonuse külgpind 

Боковая поверхность цилиндра-silindri külgpind 

Осевое сечение конуса-koonuse telglõige 
Осевое сечение цилиндра-silindri telglõige 

Парабола-parabool 

Подобие-sarnasus 
Радиус цилиндра-silindri raadius 

Синус-siinus 

Косинус-koosinus 
Тангенс-tangens 

Шар-kera 

inimeseõpetus 

Emotsioonid; murdeiga; tervisekaitse; rahvatervis; psüühilise või 
füüsilise sõltuvus; hoidumine suitsetamisest; hoidumine 

narkootikumidest; hoidumine alkoholi kuritarvitamisest; suitsetamine; 

tubakasuits; alkohool; narkootikumid; enesehinnang; stress ja 
elukeskkond; enesehinnang; stress ja elukeskkond; tervis; eluviis; 

organismi vajadused; rahvatervis; tervisekaitse; tervislik eluviis; 

kehaline aktiivsus; õige toitumine; toitumine ja haigused; haiguste 
ennetamine 

  

ajalugu 

95 teesi, aadel, absoluutne monarhia, araabia kultuur, asteegid, Augsburgi usurahu, barbar, bojaar, Bütsants, Damaskuse kalifaat, Delfi sultanaat, Eldorado, seisus, feodaalisand, feodaalkord, feodaalne killustatus, Forseliuse 

seminar, frangid, gooti stiil, hansa kaupmees, hugenott, humanism, indiaanlased, indulgents, inkvisitsioon, inkad, jesuiitide ordu, Jüriöö ülestõus, katoliiklane, kaupmees, ketser, kümnis, Kuld hord, Leedu suur vürstiriik, 

loonusrent, luteri usk, luterlane, Lääne-Rooma keisririik, maalikunst, manufaktuur, Moskva vürstiriik, muinaseestlane, mungaordu, mõisnik, ohverdamine, Rooma paavst, pagan, Piibel, piiskop,  preester, puritaan, 
pärisorjus, Pärtliöö, reformatsioon, renessanss, ristisõda, ristiusk, rüütel, Saksa Ordu, Suured Maadeavastused, Suur usupuhastus, Vana Maailm, Vana-Vene riik, õigeusu kirik. Abolitsionistlik liikumine, autonoomia, 

annekteerimine, Antant, blokaad, enamlane, kodanlus, vald, demokraatlikud vabadused, demokraatia, diktatuur, diplomaatia, dominioon, streik, isolatsionism, imperialism, impeerium, import, impressionism, 

industrialiseerimine, kolonialism, koloonia, kommunism, kommunist, kompanii, konservatism, konstitutsiooniline monarhia, konföderatsioon, korruptsioon, pärisorjus, Landeswehr, latifundium, liberalism, manifest, 

manufaktuur, nukuvalitsus, marksism, menševik, militariseerima, militarism, mobilisatsioon, monarhia, monopol, narodniklus, rahvuslik liikumine, positsioonisõda, privileeg, proletariaat, tööstuslik pööre, protektoraat, 

desarmeerimine, rantjee, rantšo, rassism, revolutsioon, vabariik, reform, venestamine, šogun, sotsiaaldemokraatia, sotsialism, terror, totaalne, Kolmikliit, ultimaatum, urbaniseerumine, linnastumine, utoopiline sotsialism, 
feenid, tsensuur, tšartism, eksport, ärkamisaeg. Autoritaarne, diktatuur, agressor, enamlased, Wehrmacht, demokraatia, demokraatlikud vabadused, dominioon, valimiskünnis, isolatsionism, industrialiseerimine, 

interventsioon, inflatsioon, kapituleerima, koalitsioonivalitsus, kollektiviseerimine, kolhoos, Komintern, koonduslaager, Landeswehr, Rahvasteliit, maffia, militarism, mobilisatsioon, natsionaliseerimine, natsionaalsotsialism, 

pakt, partisanisõda, patsifism, plebistsiit, propaganda, desarmeerimine, rassism, ratifitseerimine, reparatsioon, repressioonid, reform, separaatrahu, sufrazetid, terror, Kolmas riik, fašism, holokaust. Idablokk, avalikustamine, 
globaalsed probleemid, võidurelvastumine, mitteühinemisliikumine, diktatuur, diskrimineerimine, dissidentlus, doktriin, dominioon, raudne eesriie, ideoloogia, industrialiseerimine, integratsioon, inflatsioon, 

valitsuskoalitsioon, kolonialism, kollektiivne majand, plaanimajandus, metsavendlus, erapooletus (neutraliteet), heaoluühiskond, okupatsioon, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, massihävitusrelv, sula, uutmine, seisakuaeg, 

Marshalli plaan, relvastuse vähendamine, pingelõdvenduspoliitika, rassism, repressioonid, vabariik, turumajandus, segregatsioon, sotsiaalne turvalisus, Külm sõda, embargo. 

kehaline kasvatus 

põlve-  ja  sääretõstejooks,  jooksuharjutused,  pesapall,  orienteerumine, 
sobiv  koormus,  lihtpöörded,  üldarendavadharjutused,  pea  peal  seis, 

juurdeviivad  harjutused,  jooksuasend,  liigutuste  korrigeerimine,  latt,  

kummilint,  täiustamine,  värav,  pioneeripall 

 

söödu  vastuvõtmine,  palli  löömine  väravasse,  mäng  saalihoki,  
ohutusnõuded,  reketihoided,  riviharjutused,  kujundliikumised,  

toenghüpe,  harkhüpe,  stardikääsklused,  ringteatejooks,  ajamõõtmine,  

stopper,  kaitsemäng,  mees-mehe  kaitse,  palling,  rinnulibrass,  

väsinud  ujuja,  kergejõustikualad,  sobiv  tempo 

 

veepinnal  püsimine,  suunamuutus,  kõhuli  ujumine,  vette  hüpe,  
koordinatsiooniharjutused,  jagunemine,  liitumine,  lahknemine,  

ühinemine,  ristlemine,  kujundliikumised,  olümpiamängud,  vigastus,  

nende  vältimine,  esmaabi,  punktide  lugemine,  mängijate  asetus  

platsil,  ründelöök,  vastuliikumine,  veepalli  tutvustus,  kohtunik,  

õpitu  kordamine 

geograafia 

Глобус (gloodus), карта (kaart), план (рlaan), масштаб (mõõtkava), 
ориентир (orientiir), азимут (asimuut), полюс (poolus), экватор 

(ekvaаtor), параллель (paralleel), меридиан (meridiaan), изолиния 

(samajoon), часовой пояс (ajavöönd), мантия (mantel), литосфера 
(litosfäär), тектоника (tektoonika), землетрясение (maavärin), цунами 

(tsunami), магма (magma), вулкан (vulkaan), горная порода (kivim), 

полезные ископаемые (maavara), рельеф ( reljeef), ахипелаг 
(saarestik), холм (kungas), гора (mägi), равнина ( tasandik), 

выветривание (murenemine), ледник (liustik), морена (moren), 

бархан ( barhaan), террикон (terrrikoon, ), шахта (kaevandus). 
 

Климатический пояс (kliimavööde),  полюс холода  (külmapoolus),  
тайга (tajga),  прерия (preeria), степь (steep), пустыня (kõrb), оазис 

(oaas), ислам (islam),  мангры (magroov), саванна (savann), тропики, 

лианы (liaan), высотная поясность (kõrgusvööndilisus), картограмма 
(kartogramm), диаграмма (diagramm), урбанизация 

(urbaniseerumine),  естественный прирост (ioomulik iive), миграция 

(migratsioon), раса (rass-, inimraas), религия (relikt, jäänuk),  
осадочный чехол (pealistkord), морена (mooren), глинт (klint), 

горючий сланец (põlevkivi), возвышенность (kõrgustik), 

низменность (madalik), плато ( platoo), опреснённая вода (riimvesi), 
болото (soo),  гумус (huumus),  лесистость (metsasus). 

Демография (demograafia), естественный прирост ( loomulik iive), 
иммиграция (immigratsioon), эмиграция (emigratsion), плотность 

население (rahvasttiku tihendus),  полезное ископаемое (maavara), 

Европейский Союз (Euroopa Liit). 
 

bioloogia Ainevahetus; vakuoolid; rakk; taimed Aerob; prokarüott; amööbid; seeniit; hüdra; DNA; viirused; Epidermis; hormoonid; hingamine; punased vererakud; viljastumine; 
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rohevetikad; pruuvetikad; puuvetikad; samblikud rasedus 

muusika 

Intervall; sekund; terts; kvart; kvint; sekst;septim; oktav;sümfooniaorkester;viiul; vioola; tšello; kontrabass; flööt; oboe; klarnet; fagott; trompet; metsasarv; tromboon; tuuba; akordion; bajaan; tiibklaver; harf; kvartet; 
keelpillikvartet; kvintett; sekstett; heli; kõrgus; tämbr; kestus; tugevus; keelpillid; poogenkeelpillid; näppekeelpillid; löökpillid; suur ja väike trummid; taldrikud; timpanid; ksülofon; kellamäng; vibrafon; torukellad; gong; 

määratlemata helikõrgusega löökpillid; kindla helikõrgusega löökpillid;puhkpillid; saksofon; vaskpuhkpillid; huulik; ventiilid; puhkpilliorkester; sokraalmuusika; ambrosiuse hümn; gregoriuse koraal; organum; motett; missa, 

reekviem; oratoorium; passioon; kantaat; kanon; fuuga; süit; sonaat-allegro; avamäng; sümfoonia; rondo;variatsion; jazzi-eelajalugu; töölaulud; spirituaalid; bluus; menestrelid; ragtime; traditsiooniline jazz; dixieland; new 
orleansi jazz; chicago jazz; sving; bebop; progressiivne jazz; cool jazz; hard bop; soul jazz; modal jazz; free jazz; jazzrock; ooper; balett; muusikal; operett 

kunst Ristküülik; kolmnurk; ovaal; joonestamine/joonis; joonistamine/joonistus;  lõik; nurk; mõõtma; toon; kera; kuup; karikatuur; šarž; ristküülik; maalikunst; kunstnik; maal=pilt; happening; perfomanse; ergonoomia 

tööõpetus 

Puidutreipink; elektrimootor; kiilrihma; säng; tugiraud; tsenterpukk; 

astmeline rihmaratas; treipingi spindel; kaasavedav tsenter; silindriline 
padrun; plaanseib; tsentreeriv padrun; treima; teritama; uuristama      uss 

uuristab puud; reer; maisel; peiteldatakse; seatakse; seotakse; 

viimistletakse  viimistlen; sõltuma; kokku haarama; kokku panema; 
määritakse; tugevdatakse; saetakse; tasandatakse; maha kokkuda; tapp; 

keeltapp; keeltapp koosneb tapikeelest ja tapikahvlist; tapikeel; 

tapikahvel; tapiõlg; tapipesa; tappima; surutakse; oõnestama; uuristama; 
märknõelad; sirkel; mall; rööbits; märkmise tööriistad; ttsentrikärn; 

tsentrinurgik; tipp; keha; laup; märkus; torn; detail; auguraud; needi 

algpea tugi; survetorn; neete liigitatakse needipea kuju järgi; 
umarpeaga, koonuspeaga, lamepeaga, peitpeaga, poolpeitpeaga, 

kõrgendatud peaga; needistama,  kinni neetima; plekikäärid, kangkäärid, 

elektrikäärid; nurkalasi puitvasar; viil; nihkmõõdik; metalli kisk; 
pitsiline kude; värvkirjaga kudumine; tutt; tups; motiiv 

Meisli osad     meisel; teritusnurk; lõikeserv; lõiketahk; keha; laup; 

metallisae ehitus; raam; käepide; tiibmutter; klamber; saeleht; 
kruustangide tüüpe; paralleelkruustangid, sepakruustangid, 

masinakruustangid, torukruustangid, käsikruustangid; käsiplekikäärid; 

prempoolsed, vasakpoolsed; lõiketangid; umartangid; lapiktangid; viili 
osad; viili keha; käepide; saba; lukk; nina; serv; tahud; kand; viilide 

liigid; lapikviil; ruutviil; kolmkantviil; poolümarviil; umarviil; rombviil; 

spiraalpuurid; silindersabaga spiraalpuur; koonussabaga spiraalpuur; 
lõikeosa; tööosa; saba; laba; kael; spiraalsoon; juhtpind; tipunurk; 

teritamine; traad; traadi aasastamine; tööetapid; valmistamine; korts; 

keeruline; keerama; kavandamine; fileehegeldus; rišeljöötikand; 
pilutikand; 4 varrastel kudumine; lauda katma; lauanõud 

Treipingi põhisõlmed; säng; kiirustekast; ettenihetekast; trensel; suport; 

terahoidik; tagumine tsenterpukk; käigukruvi; käiguvõll; treipingi 
supordi osad; supordipõll alumine kelk; keskmine kelk; ulemine kelk; 

terahoidik; hülss; käsiratas; kere; plaat; trietera osad; tera keha; tera pea; 

esitahk; tera tipp; peatagatahk; pealõikeserv; abitagatahk; abilõikeserv; 
treitera liigid; otsatera; astmetera; koorimistera; läbilõike ja soonetera; 

sisetreitera; keermetera; pinnad treimisel; töödeldav pind; lõikepind; 

töödeldud pind; võll; hammaslattajam; võll liugelaagriga; võll 
veerelaagriga; rihmaratas võllil; astmeline rihmaratas; lamerihmajam; 

kiilrihmajam; metallitööde tehnoloogia; mõõte- ja märketarvikud; 

vormimistarvikud; seadetarvikud; lõiketarvikud; puurimistarvikud; 
saagimistarvikud; hööveldustarvikud; lihvimistarvikud; trugi; 

trugimispink; menüü; põhiroog garniir; dessert – magustoit; mahl; tee; 

kohv; limonaad; vesi sidruniga pirukad; kook; tort; salat 

 


