
TROMPETI PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA 

 

 
ÜLDOSA 

 
Trompetit alustatakse õppima 8-12 aastaselt, kui esimesed jäävhambad on kindlalt väljaarenenud. 

Kui trompetimängu asutakse õppima hiljem - 11-12 aastaselt, võib ainekava koondada 5 aastale. 

Hiljem õppima asunu on füüsiliselt arenenum ja omab sageli ka muusikalisi algteadmisi, mis tõttu 

tema erialane areng võib olla kiirem. See aga ei tähenda, et midagi olulist võib pillimängu 

õppimisel vahele või ära jätta. Õiged mänguvõtted tuleb omandada kindlalt ja põhjalikult, areng 

peab olema loomulik, mitte forsseeritud. 

 

Trompeti põhipilli tund toimub 2 korda nädalas. Tunni kestvus on 45 minutit. Õppeaastal on 70 

tundi. Esimese õppeaasta II poolaastast alates esineb iga õpilane vähemalt korra poolaasta jooksul 

2 eriilmelise palaga osakonna kontserdil. 

V-VII klass – kohustuslik esitada 1 suvepala kontserdil septembri teisel nädalal. 

 

Alates I-VI klassini toimub igal õppeaastal kaks akadeemilist kontserti ja üks ülemineku eksam. 

Eksamid toimuvad IV klassis – algastme lõpueksam ja VII klassis – kooli lõpueksam. 

Aprillikuus toimuvad IV ja VII klassis lõpueksamikava läbimängimised. 

 

Heliredelite arvestus toimub alates III klassist igal õppeaastal II trimestril. Arvestusel II trimestril 

esitatakse 1 etüüd ja üks heliredel koos paralleelse minooriga. Etüüd on hindeline ja heliredel on 

arvestuslik. 

Etüüd on hindeline ja heliredel on arvestuslik. 

 

Alates III-st klassist  mäng orkestris on kohustuslik. Alates III-st klassist on võimalik võtta 

lisapilliaineid. 

 

Peale VIII õppeaastat rakendatakse lisaõpet neile, kes soovivad jätkata muusikaharidust  andvates 

kõrgemates õppeasutustes. Lisaõppes on kohustuslik esitada 1 suvepala kontserdil septembri teisel 

nädalal. Tehniline arvetus toimub II trimestril. Arvestusel esitatakse 1 etüüd komisjoni valikul 2-

st eelnevalt õpitud etüüdist ja üks heliredel koos paralleelse minooriga. 

 

 

 

ÕPETUSE EESMÄRK 
 

Anda õpilasele õiged trompetimängu teadmised ning oskused, arendades individuaalset 

meisterlikkust instrumendil solistina esinemiseks ning ansamblimängu partnerina. Valmistada 

võimekamad õpilased ette võimalikuks edasiõppimiseks professionaalset  muusikaharidust andvas 

õppeasustuses vastaval erialal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ÕPPEAINETE LOETELU 
 

 

Õppeaine 

Põhiõpe Lisaõpe* 

I õ/a. II 

õ/a. 

III 

õ/a. 

IV 

õ/a. 

V 

õ/a. 

VI 

õ/a. 

VII 

õ/a. 

VIII 

õ/a. 

I õ/a. II õ/a. 

noorem aste vanem aste   

Põhiained           

Põhipill 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Solfedžo 1-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Teooria - - - - - - - 1 -  - 

Muusikalugu - - - - 1 1 1 1 - - 

Koosmäng - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Koor  1 2 2 2* 2* 2* 2* 2*   

Lisaained           

Lisapill* - - - 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 1 1 

Ansambel* - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Saateklass* - - - - - - - 1 1 1 

Noodilugemine* - - - - - 0,5 0,5 0,5 - - 

Vokaal* 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

Rühmalisaaine* - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Arvutimuusika* - - - - - 1 1 1 1 1 

 

1. Numbrid tabelis tähistavad tundide arvu nädalas, tundide pikkuseks on 22-45 minutit. 

2. Põhipill, lisapill, noodilugemine, vokaal, arvutimuusika, saateklass on individuaaltunnid. 

3. Solfedžo, teooria, muusikalugu, koor ja koosmäng on rühmatunnid. 

Solfedžo ja teooria rühmade suurus  6 –10 õpilast, muusikaloo rühmade suurus  kuni 13 

õpilast, koori rühmade suurus on 10-15 õpilast. 

4. Lisaained määratakse õpilastele, kes tulevad hästi toime põhiainetega, arvestades õpilase 

võimekust, soovi ja kooli võimalusi.  

5. Lisapilli tund määratakse alates IV õppeaastast. Lisapilliks võib valida klaverit, 

akordioni, basskitarri, soolokitarri, trumme, süntesaatorit ja keelpille. 

Ansambli ja orkestri tunnid määratakse alates IV õppeaastast. 

Vokaalitunni võib määrata alates I õppeaastast. Vokaalitund määratakse väga heade 

vokaali annetega lastele, pidades silmas nende aktiivset laulukonkurssidest osavõttu 

tulevikus. 

Noodilugemise tund määratakse igale õpilasele alates VI  

Saateklassi tund määratakse alates VIII õppeaastast, tublimatele õpilastele võib määrata 

alates VII õppeaastast. 

6. Tärniga märgitud osa õppekavast  ja ainete loetelust tähistab seda, mida antakse õpilase 

soovi ja kooli võimaluste korral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III TROMPETI AINEKAVA 

 

ÕPPESISU 
 

PÕHIÕPE 

 

NOOREMA ASTME AINEKAVA 

 

I õppeaasta (Ia klass) 

   

Tutvustada õpilast trompeti ehitusega ja selle hooldamisega. Soovitav, et õpilasel oleks kohe 

isiklik instrument, see soodustab paremat suhtumist pilli selle korrashoidu. Kogu tähelepanu tuleb 

keskenduda õigete mänguvõtete omandamisele, õpetades õpilaste õigesti sisse hingama ja 

puhuma, pilli hoidma ja tooni tekitama. Õpetaja peab seda korduvalt ette näitama ja nõudma 

õpilaselt nende mänguvõtete täpset täitmist. Põhitähelepanu pöörata hingamisele ja hääle 

tekitamisele ainult huulikuga. Seletada, kuidas iseseisvalt kodus harjutada. Ilma nende põhinõuete 

täitmisega pidurdab õpilase edasine areng, sest õiged mänguvõtted on trompetimängu alus. 

Mängida pikki noote, lihtsaid etüüde ja palu. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 10-15 väikest pala ja 10-12 etüüdi või harjutust. 

Tehnilised nõuded: G-duur tutvumiseks 

Tasemenäited: 

L.Gazizov  Lõbus jalakäija                                                                                 

D.Kabaljevski Väike polka                                          

N.Lõsenko Rebase laul                                                   

J. Stšurovski Lõbus mäng 

 

Arvestades õpilase vanust ja õppeedukust otsustab õppenõukogu, kas õpilane kordab Ia klassi 

või läheb üle I klassi. 

 

 

II õppeaasta (I klass) 

 

Jätkata õigete mänguvõtete omandamist ja kinnitamist, jälgida, et areng oleks loomulik, mitte 

forsseeritud. Pöörata tähelepanu käte õigele asetusele ja pidevalt kontrollida huuliku survet 

huultele, et see poleks suurem kui antud noodi mängimiseks vajalik. Jälgida, et keele töö oleks 

õige ja vaba, kurk nii sisse- kui väljahingamisel võimalikult avatud. Alustada lahtipuhumist ainult 

huulikuga, sest nii kuuleb hästi oma tooni kvaliteeti ja keele tööd. Rõhk pikkade nootide 

puhumisele mf-s,  p-s, f-s, teha cresc. ja dim. harjutusi. Tegelda lihtsamate igapäevaste legato 

harjutustega. Pöörata tähelepanu õpilasele individuaalsetele omadustele ja lähtuvalt nendest 

suunata ta arengut. Jätkata õpetatava materjali õpilasele ettemängimist ja selle täpset täitmist. 

Mängida koos õpilastega lihtsamaid 2-häälseid harjutusi. Enne õigete mänguvõtete korralikku 

omandamist pole edasine areng sujuv. Mängida rahva- ja lastelaule sobivas ulatuses ja helistikes. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 8-10 lihtsat pala ja 10-12 etüüdi või harjutust. 

Tehnilised nõuded: C-duur, G-duur, F-duur, a-moll. 

Tasemenäited: 

A.Kanerštein Laul 

V.Klin           Hällilaul                                                              

P.Tšaikovski Puuraiuja                                                    

V. Polevoi     Rännakulaul  

 



III õppeaasta (II klass) 

 

Kogu tähelepanu tuleb jätkuvalt keskendada õigete mänguvõtete kindlale omandamisele. Jälgida 

pilliõiget hoidu, õiget hingamist ja puhumist, tegeleda legato harjutustega, lahtimängimisele ja 

keele harjutustega. Harjutada lehest lugemist, võttes aluseks lihtsamad palad esimese klassi 

repertuaarist. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 8-10 erineva karakteriga pala ja 8-10 etüüdi või 

harjutust. 

Tehnilised nõuded: D-duur, A-duur, B-duur, h-moll. Soovitav vabalt mängida ulatuses C2. 

Tasemenäited: 

N.Muhhatov Kooli                                                          

D.Kabaljevski  Meie maa                                                  

V. Stšolokov Nali 

V. Pikul Koraal                                                                   

V. Stšolokov Ballaad 

 

IV õppeaasta (III klass) 

 

Jälgida, et ulatuse suurendamiseks ei ilmneks segavaid pingeid ja kramplikkust, et mängides 

säiliks mugavuse ja füüsilise vabaduse tunne. Igapäevaste harjutustega arendada puhumise ja 

legato tehnikat, keeletehnikat, algteadmisi staccatost. Tegeleda punkteeritud rütmide ja 

kuueteistkümnendikkudega. Arendada partiide lehest lugemist, mäng kooli orkestris. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 8 erineva karakteriga pala ja 8-10 etüüdi või 

harjutust. 

Tehnilised nõuded: Heliredelid kahe võtmemärgiga. Vabalt mängitav ulatus E2. 

III klassist alates toimuvad tehnilised arvestused. 

Tasemenäited: 

S.Prokofjev Kahetsus                                                         

N.Rakov Intemezzo 

G.Sviridov Hällilaul                                                            

G.F.Händel Largo                                                               

I.Stravinski Haned 

 

V õppeaasta (IV klass) 

 

Õige mänguvõte peaks põhiliselt olema omandatud. Tuleb jälgida, et õpilane ei mängiks 

repertuaari, kus esineb kõrgemaid noote või tehnilisi liike, mida ta pole veel harjutuste tasandil 

omandanud. Tähtis on, et omandatud  ulatus 

Oleks täiuslikult kasutatud. Mängida erinevaid štrihhe: detache, legato, staccato, tenuto. Tegeleda 

triooli ja sünkoobiga. Õppida mängida taktimõõdus 6/8 ja 9/8. Mäng orkestris, lihtsamate palade 

lehest lugemine. Duettide mängimine õpetajaga. Koosmängul pöörata pidevalt tähelepanu 

intonatsioonile, rütmilisele täpsusele, tooni kvaliteedile. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 7-8 erineva karakteriga pala ja 6 etüüdi. 

Tehnilised nõuded: heliredelid kolme võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel .Vabalt 

mängida ulatuses kuni F2. 

II poolaasta tehnilisel arvestusel etüüdi ei mängita. 

Üleminekueksami nõuded: 

eksam: 2 eriilmelist pala (üks neist – etüüd või tehniline pala) või 2 osa suurvormist.  

J.Rameau Menuett rondo vormis 

M. Glinka Lõoke 



P. Tšaikovski Napoli tants balletist “Luikede järv” 

 

VANEMA ASTME AINEKAVA 

 

ÕPPESISU 

 

VI õppeaasta (V klass) 

 

Õpilaste arengu tagab järjekindel tegelemine igapäevaste harjutustega, et täiustada tehnilisi oskusi. 

Tuleb tagada, et õpilase mängus säiliks vabaduse ja mugavuse tunne. Mäng orkestris, ansamblites, 

lehest lugemine. Palade esitamine peab olema veenev, rütmiliselt täpne, muusikaliselt põhjendatud 

olenevalt loo stiilist. Algteadmiste omandamine dzässmuusikast, lihtsamate rütmifiguuride ja 

artikulatsiooni elementaarne tundmine ja mängimine. Osata kuulata oma mängus vigu, et neid 

hiljem analüüsida ja parandada, ka iseseisvalt harjutades. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 pala (neist osa suurvormiks tutvustamiseks) 

ja 6 etüüdi erinevate tehniliste võtete omandamist. 

Tehnilised nõuded: heliredelid nelja võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel .Vabalt 

mängida ulatuses kuni G2. 

Tasemenäited: 

P. Tšaikovski  Itaalia lauluke                                                

E. Grieg          Kevad                                                             

W.A. Mozart  Sonatiin 

V.Kossenko   Skertsiino                                                         

V. Stšolokov  Laste kontsert 

 

VII õppeaasta (VI klass) 

 

Jätkub töö igapäevaste harjutustega, et täiustada tooni ja mängutehnikat. Rohkem tähelepanu 

musikaalsusele ja dünaamika palade esitamisel. Dzässmuusika täpse artikulatsiooni omandamine 

ja noodipildist aru saamine võrreldes muude muusikastiilidega. Orkestrimäng, pöörata tähelepanu 

ansamblitunnetusele omas pillirühmas ja samaaegselt kogu orkestris. Mängida suurvormi osi 

lihtsamaid trompeti soolosid maailma orkestripaladest ja sümfooniatest. Algteadmised 

transponeerimisest. 

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 pala (neist üks suurvorm milles on vähemalt 

2 osa ja 1-2 levimuusika kuuluvat pala). 

Tehnilised nõuded: heliredelid viie võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel. 

Tasemenäited: 

J.S.Bach Sitsiliana                                                      

T.Albinoni Kontsert III-IVosad 

Z. Cui Idamaine viis                                                  

 M. Glinka  Põhjatäht                                                           

P. Tšaikovski Arioso                                                  

N. Rimski-Korsakov India külalise laul 

 

VIII õppeaasta (VII klass) 

 

Eesmärgiks on mängida kogu repertuaari kauni tooniga ja tehniliselt ladusalt. 

Nõuded repertuaarile: lõpueksamikava õppimine: 6 teost, neist suurvorm milles on vähemalt 2osa, 

1-2 pala, 3 etüüdi. II trimestril kohustuslikke esinemisi ei ole. Ca 2 nädalat enne lõpueksamit 

eksamipalade kontrollesinemine. 



Tehnilised nõuded: heliredelid kuue võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel. Erinevad 

tempod ja štrihhid. III trimestril tehniline arvestus ilma etüüdita. 

Lõpueksami nõuded: 

suurvorm (I või II ja III osa), pala  ja soolopala 

A. Rubinštein Romanss                                                           

F. Chopin Etüüd 

F. Shubert   Ave Maria                                                           

 M. Ravel Pavanne 

J.  Brahms   Hällilaul                                                               

V. Stšolokov  Kontsert nr.3  

 

 

LISAÕPE 

 

I õppeaasta 

 

Esitamine peab olema väljendusrikas, intonatsioon puhas, pill peab kõlama kvaliteetselt, ilusa 

tämbriga. Hingamine loogiliselt seotud fraseerimisega. Mängus ei tohi füüsilist pingutust olla. 

Mängimine orkestris ja ansamblites.  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 teost, neist suurvorm milles on vähemalt 2osa, 

2-3 pala, 3 etüüdi. 

Tehnilised nõuded: heliredelid kuue võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel. 

Tasemenäited: 

T.Albinoni Kontsert trompetile nr.3 

A. Goedike Kontsert etüüd F-duur 

M.Ravel      Bolero 

 

II õppeaasta 

 

Esitamine peab olema väljendusrikas, intonatsioon puhas, pill peab kõlama kvaliteetselt, ilusa 

tämbriga. Hingamine loogiliselt seotud fraseerimisega. Mängus ei tohi füüsilist pingutust olla. 

Mängimine orkestris ja ansamblites.  

Nõuded repertuaarile: õppeaasta jooksul õppida 6-8 teost, neist suurvorm milles on vähemalt 2osa, 

2-3 pala, 3 etüüdi. 

Tehnilised nõuded: heliredelid kuue võtmemärgiga, D7, >VII7, kromaatiline heliredel. 

Tasemenäited: 

V. Stšolokov  Kontsert nr.3  

E.Grieg          Väike Astrid 

F.Chopin        Etüüd Ges-duur 

 

            

 

HINDELISED ESINEMISED 
 

PÕHIÕPE 

 

Ia klass -  III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala 

 

I   klass -  I trimester –   2 eriilmelist pala 

                    II trimester –   1 pala 

                    III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala 

 



II klass -  I trimester –    2 eriilmelist pala 

                    II trimester –   1pala 

                    III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala 

 

III klass -  I trimester –    2 eriilmelist pala 

                     II trimester –   1pala 

                     III trimester –  eksam: 2 eriilmelist pala 

 

IV klass -  I trimester –    2 pala 

                     II trimester –   1pala 

                     III trimester –  eksamikava läbikuulamine 

                                            eksam: 2 eriilmelist pala (üks neist – etüüd või tehniline pala) 

 

V klass -  I trimester –   2 pala (üks neist soovitatav džass stiilis) 

                     II trimester –  1pala või osa suurvormist 

                     III trimester – eksam: 2 pala 

 

VI klass -  I trimester –     2 pala (üks neist soovitatav džass stiilis) 

                     II trimester –   1 pala või osa suurvormist 

                     III trimester –  eksam: 2 pala 

 

VII klass -  I trimester –     1 pala 

                    II trimester –   1 pala 

                    III trimester –  lõpueksamikava läbikuulamine 

                                        lõpueksam:  

1.  suurvorm (I või II ja III osa) 

2.  pala  

3.  soolopala 

LISAÕPE 

 

I õppeaasta -  I trimester - 1 pala 

                   II trimester - 1 pala 

III trimester - eksam: suurvorm, pala, soolopala 

 

II õppeaasta -  I trimester - 1 pala 

                   II trimester - 1 pala 

III trimester - eksam: suurvorm, pala, soolopala 

 
 


