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Valikkursus: LADINA KEEL  
 
Ainevaldkonna kirjeldus 
 
Kadrina Keskkooli ainekavas on üks ladina keele valikkursus. Õppimisel kasutatakse 
Gschwandtneri, H. ja Widhalm-Kupferschmidti, W. Ludus I – ladina keele õpikut algajaile); 
ning Türk, K. Ladina keele õpikut (valikuliselt. Kursus süvendab õpilaste teadmisi 
humanitaarainetes, tutvustades neile Euroopa kultuuri ja keelte olulist lähtepunkti – Rooma 
kultuuri ja ladina keelt. Omandatud teadmised tagavad vajaliku integratsiooni erinevate 
Lääne-Euroopa kultuuri käsitlevate õppeainete vahel nagu kirjandus, ajalugu, filosoofia, jt. 
Õpilane omandab oskuse leida seoseid paljude sõnade, väljendite ja kommete tänapäevase 
kuju ja päritolu 
 
Ladina keele ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Õpetaja abiga õpitakse tundma olulisemaid 
keelestruktuure ja analüüsitakse neid lihtsamates õpikutekstides. Õpikutekstid on valdavalt 
seotud vanarooma mentaliteedi ja ajalooga. Iseseisvalt uuritakse eestikeelse kirjanduse põhjal 
mütoloogia, ajaloo ja suurmeestega seotud teemasid ja tutvustatakse uuritut kaaslastele. 
Õpitakse ja analüüsitakse keeleliselt ladinakeelseid sententse ja võimalusel osutatakse nende 
tekkeloole, seosele aja- või kultuurilooga. 
 
Üldpädevuste kujundamine  
 
Taotletav keelpädevus ei näe ette keele kõnelemist, vaid oluliste seoste märkamist ladina 
keele ja teiste keelte vahel. Keelestruktuuride tundmaõppimine toetab seosteloomise ja 
analüüsipädevust. Kirjanduspädevust süvendatakse vanarooma kirjanduse tekstide 
lugemisega eesti keeles.  
 
Väärtuspädevuse kujundamisel rõhutatakse vaimseid väärtusi: ladina keele eripära ja 
arenguloo tundmist, selle keele tänapäevaste kasutusvaldkondade tundmist (meditsiin, 
õigusteadus, botaanika jm). 
 
Tekstide lugemisel ja analüüsimisel puutub õpilane kokku nii üldinimlike kõlbeliste, nendes 
kajastatud ajajärgu sotsiaalsete väärtuste kui ka kultuuriväärtustega. See protsess kujundab 
õpilasel lugupidavat suhtumist keelesse ning kultuuri laiemalt. Ladina keele õppimine 
arendab ka olulisi õpioskusi: eri liiki tekstide analüüsi ja mõtestamist, fakti ja arvamuse 
eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide 
koostamist; oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist. 
 
Lõiming  
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja õppeainetega. Lõiming läbivate teemadega 
 
Ladina keele õpe lõimub suurel määral eesti keelega, mis on õppe läbiviimise keel. Ladina 
keelest pärit sõnavara kaudu lõimub aine teiste võõrkeelte õppimisega.  
Vanarooma autorite ja teostega tutvumine võib teadlikul suunamisel äratada huvi õpitava 
keele maa ja selle kultuuri vastu. 
Et enamik teadusharusid kasutab siiani ladina keelset terminoloogiat, on selle keele õppimine 
lõimitud eriti loodusõpetusega, aga ka ajaloo ja ühiskonnaõpetusega.  



Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Tekstidelugemine ja analüüs mõjutab 
maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumist.. 
 
Ladina keele õppimine seostub ka läbivate teemadega „Väärtused ja kõlblus” ning 
„Kultuuriline identiteet”.  
Läbiv teema „Teabekeskkond” on õppeaines tähtsal kohal. Oskuste kujundamine 
teabekeskkonna vahendite kasutamiseks toimub praktilises tegevuses, mis hõlmab eri 
allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning kasutamist nii 
õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes. 
 
Õpitulemused 
 
• Õpilane tunneb ladina keele hääldusreegleid ja vormi- ning lauseõpetuse põhialuseid.  
• Õpilane suudab ladina keele grammatilise ülesehituse tundmise abil luua paralleele 

kaasaegsete indo-euroopa keeltega ning on suuteline õpitud sõnavara piires või 
sõnaraamatu abil ära tundma ja selgitama võõrsõnu eesti keeles ja õpitud võõrkeeltes.  

• Õpilane teab olulisemaid fakte antiikaja olmest, traditsioonidest ja mütoloogiast ning 
oskab kasutada ja selgitada levinud ladinakeelseid väljendeid ja lühendeid.  

• Õpilasel on ülevaade tähtsamate ladinakeelsete autorite elust ja loomingust ning ta suudab 
tõlkida tunnis läbitöötatud tekste.  

 
Aine õppesisu  
 
Sissejuhatus õppeainesse, ladina keele ajalugu. Käändesüsteemi ülevaade ja võrdlus 
kaasaegsete keeltega. Isikulised asesõnad. Tegusõnade süsteemi ülevaade ja võrdlus 
kaasaegsete keeltega. Eessõnad. Lauseõpetus – sõnade järjekord lihtlausetes, võrdlus 
kaasaegsete keeltega Kultuur ja traditsioonid: inimeste nimed, numbrisüsteem, ajaarvamine, 
koolisüsteem, elamistingimused.  
Mütoloogia: Theseus, Arion, Moiros, Tantalos, Odysseus, Aeneas, 
Mütoloogia ja ajalugu: Perikles, Achilleus, Hannibal, Alexander, Cicero: elulugu, katkend 
kõnest Catilina vastu, Caesar: elulugu, katkend teosest De bello Gallico  
Kirjandus: Vergilius: elulugu, müüdid; Apuleius: elulugu, müüt Amorist ja Psychest, 
Horatius: elulugu, Exegi monumentum; Titus Livius: elulugu, müüt Romulusest ja Remusest;  
Gaudeamus 
 
Hindamine  
 
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja Kadrina 
Keskkooli õppekava sätetest. 
 
 


