
4

§1. Erinevad rahvad ja nende traditsioonid

Mõistekaart:Mõistekaart: nimeta Eesti riigis elavaid rahvarühmi. Too kaks näidet selle kohta, kuidas Eesti  nimeta Eesti riigis elavaid rahvarühmi. Too kaks näidet selle kohta, kuidas Eesti 
on paljurahvuseline riik.on paljurahvuseline riik.

 Rahvarühmad:

ð

ó

ï

1.1. Selgita, kuidas erinevad omavahel põhirahvus ja rahvusvähemus.

EV põhiseaduse § 49 sätestab: „Igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus.“ Uuri 
järgi, mis peatükki kuulub see paragrahv.  
Peatüki pealkiri.  ................................................................................................................................................

2.2. Eestis tegutsevad mitmed vähemusrahvuste ühendused: Pärnus ingerisoomlaste selts, 
Narvas juudi kogukond ja Narva Rootsi selts. Mis on nende ühenduste tegevuse ees-
märk?

3.3. Vali üks õpikus nimetatud Eestisse elama asunud vähemusrahvus (näiteks rannaroots-
lased) või kultuurigrupp (näiteks setod). Kirjelda nende kultuuritraditsioone ning too 
kaks näidet, kuidas nad on mõjutanud meie kohalikku kultuuri.

Eesti on paljurahvuseline riik:
1.

2.
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4.4. Mis on UNESCO tegevuse eesmärk? Uuri lisaks internetist või entsüklopeediast.

Nimeta kaks Eesti kultuuripärandit, mis on UNESCO kaitse all. Põhjenda, miks just 
need on kaitse all.

1) 

Põhjendus: 

2)

Põhjendus: 

5.5. Mida saaksid teha Sina, et kaitsta Eesti kultuuripärandit? 

6.6. Miks on oluline õppida tundma teiste rahvuste kultuuri ja kombeid? Too selle kohta 
kaks näidet oma kogemusest.

Põhjendus: 

Näited: 

7.7. Miks suurenes erinevate rahvaste sisseränne Eestisse pärast 2004. aastat?

https://
et.wikipedia.
org/wiki/
UNESCO
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8.8. Vii oma mitte-eesti rahvusest tuttava või koolikaaslasega läbi intervjuu uurimaks tema 
rahvuslikku päritolu. Intervjuu läbiviimiseks koosta viis küsimust, mille abil saad infor-
matsiooni tema päritolu, rahvusest tulenevate traditsioonide, arusaamade, kommete ja 
tähtpäevade kohta. Kirjuta sellest intervjuust kokkuvõte.

9.9. Värvi Eesti Statistikaameti koduleheküljelt saadud informatsiooni põhjal sektor- 
diagramm Eestis 2015. aastal elavate rahvuste kohta. Arvuta ka rahvastiku protsen-
tuaalne jaotumine.  

2015 Rahvaarv kokku: 1 313 271

sinine – eestlased:  907 937
roheline – venelased:  330 258
kollane – muud rahvused:  64 232
punane – rahvus teadmata:  10 844Diagrammi 

ülesanne on 
esitada infot 
visuaalselt. 
Uuri lisaks 
Statistikaameti 
Koolinurgast.
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§2. Peamised usundid Eestis

Mõistekaart:Mõistekaart: kirjuta oma sõnadega religiooni mõiste. Täienda mõistekaarti märksõnadega,  kirjuta oma sõnadega religiooni mõiste. Täienda mõistekaarti märksõnadega, 
näiteks mis seostub Sinul religiooniga. Nimeta ka Eestis esindatud peamisi usundeid.näiteks mis seostub Sinul religiooniga. Nimeta ka Eestis esindatud peamisi usundeid.

1.1. Selgita järgnevate väidete sisu.

a) Eesti Vabariigis on usuvabadus. 

b) Eesti Vabariigis pole riigikirikut. 

2. 2. Loe läbi järgnevad väited. Märgi, kas väide on tõene või väär. Paranda väär väide õigeks. 

a) Jõulud, suur reede ja Eesti Vabariigi aastapäev on kiriklikud pühad ning siis heisatakse

 riigilipp. 

b) Algselt oli kristlik kirik terviklik ja seda nimetati kreekakatoliku kirikuks. 

c) Eesti alad ristiusustati 13. sajandil taanlaste, rootslaste ja sakslaste poolt.

 

d) Valdav osa eestlasi kuulub roomakatoliku kiriku kogudustesse. 

e) Piibel koosneb uuest ja vanast testamendist ning see on ühiseks pühakirjaks kristluses 

ja judaismis. 

Kirik, nt Tartu Jaani kirik

RELIGIOON
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3. 3. Loe tekst läbi ja vasta küsimustele.

 2011. aastal külastas Eestit Tiibeti usujuht dalai-laama, kes andis „Aktuaalsele kaa-
merale“ intervjuu, milles rääkis, et kõik religioonid maailmas kannavad armastuse, 
halastuse ja sallivuse sõnumit ning ühtki religiooni ei tohiks pidada pahatahtlikuks.

	 Kuigi	mõnikord	 tekivad	 erinevate	 religioonide	 vahel	 konfliktid,	 tuleb	 dalai-laama	
sõnul teha vahet kogu religiooni ja vaid mõne pahatahtliku inimese vahel. „Käpu-
täis pahandusetekitajaid kasutavad religiooni nime. Tegelikult on nende eesmärgiks 
raha või võim, mitte usuasjad. /.../ Mõnede pahatahtlike tegude tõttu laiendatakse 
seda kurjuse imagot kogu religioonile ja see on täiesti vale,“ rääkis usujuht.

 Ta meenutas, et rõhutas pärast 11. septembri rünnakuid USAs, et tuleb vahet teha 
mõne pahatahtliku moslemi tegude ja kogu islami vahel. „Ei tohi teha üldistusi kogu 
religioonile nagu islam. Pahatahtlikke inimesi on ka kristlaste seas, juutide, hinduis-
tide ja budistide seas,“ märkis ta.

	 Teine	põhjus,	mis	religioonide	vahel	konflikte	tekitab,	on	dalai-laama	hinnangul	see,	
et inimestel pole piisavalt teadmisi teiste religioonide kohta. „Probleem on arusaa-
mas: üks tõde – üks usk. Üksikisiku jaoks on see põhimõte täiesti hea. Terve maailma 
puhul ei saa aga põhimõtet „üks tõde – üks usk“ rakendada,“ ütles ta.

 Dalai-laama tõi näiteks India, kus on juurdunud mitmed religioossed traditsioonid, 
nagu islam, kristlus, judaism. „Nüüd moodustavad indialased ühe suure rahva, kus 
kõik maailma suuremad religioonid elavad kõrvuti. See on selge märk, et me võime 
koos elada ja üksteisest lugu pidada,“ sõnas ta.

/.../
Allikas:  uudised.err.ee (17.08.2011)

a) Kes on dalai-laama?

b) Mis mulje Sulle selle katkendi põhjal dalai-laamast jääb? Mis Sa veel tema kohta tead 
või teada tahaksid? Uuri lisaks.

c)	 Mis	on	tema	sõnul	põhjused,	mis	tekitavad	eri	religioonide	vahel	konflikte?

d) Miks tuleb Sinu arvates olla salliv teiste inimeste usuliste tõekspidamiste suhtes? 
 Nimeta kaks põhjust.

* 

* 
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4.4. Vali üks oma kodukoha kirik ja kirjelda selle siseruume ja välisilmet.

Kiriku nimi (mis kirikuga on tegemist): 

Siseruumide kirjeldus: 

Välisilme kirjeldus: 

 Joonista siia pilt sellest kirikust. Kui tervet kirikut ei taha joonistada, siis võib ka olla 
mõni	element,	näiteks	torn	või	vitraažaknad.	Või	jääb	Sulle	silma	hoopis	kirikut	ümb-
ritsevast surnuaiast mõni huvitav vana rist.

5.5. Nimeta kaks enim levinud religiooni maailmas.

Värvi tulpdiagrammi tulbad õiget värvi.

Suuremate usundite leviala maailmas:
Sinine – kristlus: 31%
Roheline – hinduism: 15%
Pruun – budism: 7%
Kollane – islam: 24%
Must – erinevad maausundid: 6%
Punane – ei määratle end religioosselt: 
16%
Valge – teised: 1%

ÜLESANNE

Diagrammi 
ülesanne on 
esitada infot 
visuaalselt. 
Uuri lisaks 
Statistikaameti 
Koolinurgast.
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Too välja kaks Sinu arvates olulist tähelepanekut, mis Sa selle statistika põhjal teha saad.

1)

2)

6. 6. Märgi ristikesega, kas iseloomulik joon või tunnus on omane kristlusele või islamile.

Iseloomulik joon Kristlus Islam

Pühakoda on kirik

Sümbol on poolkuu

Religiooni rajas Muhamed

Sümbol on rist

Pühakoda on mošee

Pühakiri on koraan

Pühakiri on piibel

Religiooni rajas Jeesus Kristus

Paastuaeg ehk ramadaan

Märgi foto alla, kas sellel on kujutatud mošeed või kirikut. 

 

7.7. Keda nimetatakse maausulisteks?


