
 

9. klass 

Muusikaõpetus 
 

Õpitulemused Õppesisu 

 On tutvunud erinevate muusika 

esitamise koosseisudega. 

  Oskab nii pildil kui ka kuuldeliselt 

eristada erinevaid orkestri- ja 

ansambliliike. 

 Teab tuntud Eesti dirigente. 

 On teadlik hääle tekkimisest ja hääle 

tervishoiust.  

 Teab nimetada nii nais- kui ka 

meeshääleliike.  

 Oskab nimetada Eesti ja maailma 

tuntud lauljaid. 

 Omab ülevaadet Itaalia 

muusikatraditsioonidest ja 

heliloojatest. 

 On tutvunud muusikalavastuste 

ülesehitusega.  

 Teab tuntud muusikalavastusi koos 

heliloojatega.  

 Omab ülevaadet Prantsusmaa 

muusikatraditsioonidest, heliloojatest 

ja muusikutest. 

 Omab ülevaadet Eesti muusikateatri 

arenguloost. 

  Teab nimetada ooperiteatreid ja 

muusikalavastusi koos heliloojatega. 

 Omab ülevaadet Aafrika 

muusikakultuurist.  

 Omab ülevaaadet jazz-muusika 

erinevatest stiilidest.  

 Teab nimetada jazz-muusikuid nii 

Eestist kui ka mujalt maailmast. 

 Omab ülevaadet filmi helindamise 

protsessist. Teab nimetada maailma ja 

Eesti filmimuusika loojaid ja filme. 

 Mõistab õpitud helivältuste, 

rütmifiguuride ja pauside tähendust 

ning kasutab neid muusikalises 

tegevuses.  

 Mõistab taktimõõtude 3/4, 2/4, 4/4 (C) 

ja eeltakti tähendust ja arvestab neid 

musitseerides. 

 Õpilane seostab relatiivseid helikõrgusi 

Muusika esitamise koosseisud 

Ansambel, orkester. Orkestriliigid ja 

ansamblikoosseisud. Partituur, ERSO, 

kontsertmeister. 

 

Hääl 

Hääleorganid. Kuidas tekib hääl. Häälemurre. 

Hääleliigid. 

 

Itaalia muusika 

Kunstmuusika ja heliloojad  Itaalia 

rahvamuusika. 

 

Muusikateater 

Ooper, operett, ballett, muusikal. 

Libreto, libretist, koreograaf, pantomiim, aaria, 

retsitatiiv. 

 

Prantsusmaa muusika 

Prantsuse rahvamuusika ja kunstmuusika. 

Prantsuse nimekad muusikud ja heliloojad. 

 

Eesti muusikateatri arengulugu. 

Eesti esimesed muusikalavastused ja 

heliloojad. Eesti muusikateatrid.  

 

Aafrika. muusika  

Polürütmia, pentatoonika. Aafrika laulud, 

tantsud ja pillid. 

 

Jazz-muusika 

Jazz-muusika põhijooned, jazzi eelkäijad, New 

Orleansi jazz, dixieland, chicago jazz, sving, 

bebop, cool jazz, free jazz, jazz rock, jazz 

20.saj lõpul ja tänapäeval, jazz-muusika Eestis 

 

Filmimuusika 

Helirežissöör, helioperaator. Filmi helipildi 

põhikomponendid. 

Filmimuusika loojad.  

 

Rütmiõpetus 

Helivältuste põhikujud; helivältuste murrulised 

nimetused; punkt noodi järel; pidekaar 

Neljandiktaktimõõt, kaheksandiktaktimõõt. 



(astmeid) absoluutsete helikõrgustega  

(tähtnimed). 

  Mõistab viiulivõtme, bassivõtme ja 

absoluutsete helikõrguste tähendust 

ning kasutab neid musitseerides. 

Triool, sünkoop 

 

Noodiõpetus 

Helihark e kammertoon. Oktav. Viiulivõti, 

bassivõti. 

Nootide tähtnimed: c, d, e, f, g, a, h (b), c. 

Klaviatuur. Diees, bemoll, bekarr. 

 


