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EESTI KEELE AINEKAVA 5.-9. KLASS 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja 

kultuuridesse;  

2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb teadlikuks keelekasutajaks;  

3) omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel;  

4) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid;  

5) õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis 

pakutavat teavet;  

6) õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;  

7) arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;  

8) harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning veebiallikaid;  

9) suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega kaaslaste eesti keele omandamist. 
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2. Õppeaine kirjeldus 

 

Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest. Eesti keel kui õppeaine annab õpilasele võimaluse 

pidevalt ja mitmekülgselt suhelda, lugeda ja kirjutada, arendada oma loomevõimet ning tekitab huvi nüansirikka ja tõhusa suhtluse, mitut liiki ja 

laadi tekstide ning keele vastu. 

Keel kui kultuuri kandja ja mõtlemise põhivahend on oluline inimese tunnetuslikus arengus ning tema maailmapildi kujunemises. Keel kui 

ühiskonna toimimise põhivahendeid on tähtis inimese sotsialiseerumisel, tema kujunemisel ühiskonna tegusaks liikmeks. Sotsiaalne kirjaoskus 

tähendab kriitilist ja teadlikku toimimist keele toel nii isiklikusja avalikus sfääris kui ka õppimises ja töös. Keel toimib tekstide kujul igas 

valdkonnas ning selle olukorratüüpides erinevalt; igaühele neist on omased kindlat liiki tekstid oma eri- ja üldsõnavara ning kirjakeele või 

argigrammatikaga.  

Seepärast on inimesele ühtviisi vajalikud teadmised ja oskused, mis hõlmavad keelt, selle variante ja tekste ning lubavad toime tulla suulise ja 

kirjaliku suhtlusega, tekstide vastuvõtu ning loomisega. Eesti keelel kui emakeelel ja hariduskeelel on õppekavas eriline koht: eesti keele oskus on 

nii õppekava omandamise alus kui ka eesmärk.  

 

1.–4. klassis on eesti keel integreeritud õppeaine, mis taotleb nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Alates 5. klassist on eesti keel ja kirjandus 

eri õppeained, kuid jäävad tugevasti lõimituks, arendades eri liiki tekstide kaudu üht- ja sedasama – sihipärase lugemise ja kirjutamise oskust.  

Õppeaine avar eesmärgiseade tingib õppe-eesmärkide taotlemise mitme õppevaldkonna kaudu: oluline on nii oskus üha moderniseeruvate kanalite 

kaudu suuliselt ja kirjalikult suhelda kui ka vahetu individuaalne tekstitöö, mis avaldub tekstide vastuvõtu ja loomisena. Eri valdkondi seob keel, 

mille korrektseks ja eesmärgipäraseks kasutuseks on nendega lõimitud õigekeelsuse ja keelehoolde valdkond. Kirjalik keel ja tänapäeva eesti 

kirjakeel tema peamiste tekstiliikidega tuleb põhikoolis teadlikult omandada.  

I kooliastmes on kolm õppevaldkonda: suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), lugemine ja kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab 

eneseväljendust argiolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga 
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eakohaste juhiste alusel. Kirjutamise õpetusega kujundatakse õigekirjaoskus õpitud keelendite piires ja suutlikkus end eesmärgipäraselt kirjalikult 

väljendada.  

 

II ja III kooliastmes on neli õppevaldkonda: suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole. Suulise ja 

kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel ning interneti keskkonnas kahe- või mitmepoolselt 

toimida, tekste kokku võtta ja vahendada ning saavutada häid tulemusi rühma- ja paaristöös.  

 

Teksti vastuvõtu õpetuse kaudu kujuneb teadlik suhe pikemate suuliste ja kirjalike tekstidega: kujundatakse oskust tekste valida ning leida, 

eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata, teadvustades kuulamise ja lugemise strateegiaid, võimet teksti järjest sügavamini mõista ning tekstile 

reageerida. Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljenduse oskust, mille puhul inimene tajub olukorda ja 

adressaati ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile omases vormis väljendada ning edastada.  

 

Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest; eesti nüüdiskirjakeele teadlikku kasutamist, aga ka 

arusaamist keele arengust ja muutumisest. Valdkond annab aluse edenemisele teistes, eespool nimetatud õppevaldkondades, annab teadmisi eesti 

kirjakeele ja murrete stiilirikkusest ning kirjavara mitmekülgsusest.  

Õppevaldkondade lõimimise tulemusel areneb eakohaselt õpilase mõtlemisvõime, suhtlusoskus, enesetunnetus ja identiteet. Ta on võimeline 

eetiliselt, olusid ja partnerit arvestades suhtlema; kuulamis- ja lugemismaterjali oma eesmärkidel kriitikameelega valima ning analüüsima; tekstide 

toel teadlikumalt õppima ja tegutsema.  

 

Eesti keel kui õppeaine annab õpilasele võimaluse pidevalt ja mitmekülgselt suhelda, lugeda ja kirjutada, arendada oma loomevõimet ning tekitab 

huvi nüansirikka ja tõhusa suhtluse, mitut liiki ja laadi tekstide ning keele vastu.  
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Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) peetakse silmas õppekava alusväärtusi, üldpädevusi, õppeaine eesmärke ja õpitulemusi ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2) jälgitakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks 

ja huvitegevuseks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks 

õppijateks;  

4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad 

sobiva pingutustasemega õppida;  

5) kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, muuseum, näitus, raamatukogu;  

7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: esitamine, rollimäng, loovtöö kirjutamine, arutelu, diskussioon, väitlus, õpimapi ja 

uurimistöö koostamine, projektõpe.  

Õpitulemused on kindlaks määratud kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused ja õppevaldkondade õpitulemused. Hindamisel lähtutakse 

vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, 

milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. 
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3. Füüsiline õpikeskkond 

 

1. Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumistegevusteks  

1) (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks.  

2. Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni.  

3. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid  

2) õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

 

4. Pädevused 

 

1) Kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada 

oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja 

looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid;  
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2) Sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning 

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja 

ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida 

inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

3) Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist erinevates 

olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme; 

4) Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja 

karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme 

lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal 

edasise õppimise vajadusi; 

5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja 

mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista 

teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi;  

6) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; 

näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja 

ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt 

ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske; 
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7) Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna 

tegutsedes kui ka  kogukondades suheldes;  leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh  tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada  probleemilahenduseks sobivaid 

digivahendeid ja võtteid,  suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna  ohtudest ning osata  kaitsta 

oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

5. Hindamine 

 

II ja III kooliastmes hinnatakse õpilase:  

1) suulist ja kirjalikku suhtlust;  

2) tekstide vastuvõttu;  

3) tekstiloomet;  

4) tekstide õigekeelsust. 
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EESTI KEELE AINEKAVA 5. KLASSILE (TUNDE NÄDALAS 3, KOKKU 105) 

 

 

 

Kohustuslik teema/maht  
Õpitulemused  

Õpipädevused  

Metoodilised soovitused  

 
Soovitused lõimingu osas  

 

Soovitused 

hindamise 

osas  

I POOLAASTA 

I KEEL SUHTLUSES. SÕNAVARA  

Mis keel on?                               

 Mis keel on? Teisi keeli: tehis- ja  

salakeeled                             (4 tundi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keele muutub. 

Sõnade laenamine  

Õpilane:  

 Mõistab keele olemust, 

mitmenäolisust.  

 Mõistab keele olulisust,  

 tutvub erinevate 

suhtlusviisidega, 

 arendab tolerantsust eri 

suhtlusviiside suhtes. 

 Oskab leida kaardilt infot ja 

seda tekstis kasutada.  

 Oskab eri tekstidest leitud 

infot võrrelda. 

Teab mõisteid: fakt, arvamus, 

suhtlusvahend, muinasjutt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õ lk 5, tv harj 1 

 

Õ lk 6–9, tv harj 2–6 

 teksti lugemine keele 

olemusest, tehis- ja 

salakeeltest; 

 teksti kohta küsimuste 

esitamine; 

 kuulamisülesanne 

„Sünonüümidest 

räägivad Vikerraadio 

toimetaja Maris 

Johannes ja 

keeleteadlane Asta 

Õim“; 

 kuuldud teksti kohta 

küsimuste esitamine; 

 kaardilt info otsimine, 

selle võrdlemine loetud 

tekstide infoga. 

Tekstiloome:kaardilt ja 

tekstidest leitud info 

Loodusõpetus:linnulaulu 

jäljendused rahvaluules. 

Kirjandus: Kuuba 

muinasjutu „Mis on 

maailmas kõige parem ja mis 

kõige halvem asi“ lugemine 

Kunst: flaami kunstniku töö 

„Paabeli torn“ vaatamine, 

sidumine piiblilegendiga 

Paabeli tornist. 

Võõrkeeled: positiivse 

hoiaku kujundamie teiste 

keelte suhtes. 
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Sõnade liitmine 

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa. 

Liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja 

liitega sõna erinevused. 

Sõnade tuletamine            (17 tundi) 

 

 

 

Õpilane: 

 oskab eristada võõr- ja laensõnu; 

 teab võõrsõnade tunnuseid; 

 teab õppetegevuses vajalike 

sõnade tähendust ja oskab neid 

kasutada; 

 oskab kasutada lihtsamaid tuletisi 

oma tekstides. 

 

kasutamine oma teksti 

loomisel.  

Õigekeelsus:teksti põhjal 

lausete lõpetamine; 

esperantokeelse lihtsa teksti 

tõlkimine eesti keelde. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus:eesti keeles 100 aasta 

jooksul toimunud muutuste 

selgitamine näidete põhjal; 

MSN-suhtluse, telefonivestluse 

ja kirja kirjutamise erinevuste 

väljatoomine; 

arutelu teistest keeltest sõnade 

laenamise ja liitsõnade loomise 

põhjuste üle. 

Teksti vastuvõtt:T. H. Ilvese 

sõnause üleskutse lugemine; 

liitsõnakasutuse jälgimine 

tekstis; H. Mulleri lugu „Hunt 

leidis hundiratta“;erinevatel 

eesmärkidel kirjutatud kirjade 

lugemine. 

Tekstiloome:liitsõnadega 

lihtsa sõnamängulise teksti 

koostamine;reklaamteksti 

koostamine. 

 

 

 

Teabekeskkond: reklaamtek

sti lugemine ja koostamine. 

Loodusõpetus: liitsõnaliste 

taimenimedega lausete 

koostamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etteütlus 

võõrsõnade ja 

tuletiste 

õigekirja kohta; 

teiste ainete 

võõrsõnastiku 

koostamine. 
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Õigekeelsus:sõnavara 

rikastamise viisidtsamate 

võtete abil tuletisite ja 

liitsõnade moodustamine, 

nende tähenduste tundmine; 

sõnade tähenduse otsimine 

sõnastikest; võõrsõna tunnuste, 

laen- ja võõrsõnade eristamine; 

võõrsõna tähenduse leidmine 

õpiku sõnastikust ja 

sõnaraamatutest; võõrsõnastiku 

koostamine teiste ainete 

õpikute (sisukorra) järgi. 

Kokkuvõte. Kiri    (2 tundi) Õpilane:  

 Teab kirja kirjutamise 

nõudeid ning peab sobivalt 

kirjavahetust. 

  Oskab kirja sobivalt 

sõnastada ja vormistada. 
 

 

 

Õpik lk 20. Tv h 18, 19 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

peatüki teemadest kokkuvõtte 

tegemine. 

Teksti vastuvõtt: saksa 

koolipoisi kirja lugemine. 

Tekstiloome:kirjale vastuse 

kirjutamine, valides sobiva 

väljenduslaadi, sõnavara ja 

vormi. 

Õigekeelsus:õpitud sõnavara 

kasutamine tekstiloomes. 

 

 

Kultuuriline 

identiteet: omakultuuri 

tutvustamine. 

Väärtused ja 

kõlblus: lugupidamise 

kasvatamine teisest 

kultuuritaustaga inimeste 

vastu. 

 

 

Kontrolltöö  1 

 

II HÄÄLIKUÕIGEKIRI  

Sõna koosneb häälikutest.  

Silbitamine ja poolitamine 

Õpilane: 

 Teab häälikute liike.  

Õ lk 21–26, tv harj 32–44  

Õ lk 27–33, tv harj 45–53  
Kultuuriline identiteet:  
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Tähestik. Kuidas lugeda teabeteksti? 

Kaval infootsing. ( 6 tundi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oskab nii silbitada kui ka  

poolitada.  

 Loeb ja mõistab  

populaarteaduslikku artiklit.  

 Oskab koos rühmaga 

korraldada katse ja teha  

 sellest järelduse.  

 

 vormistab kirjalikud tekstid 

korrektselt; 

 oskab suuliselt esineda 

(tervitab, võtab sõna); 

 oskab lugeda teabeteksti; 

 oskab koostada ja esitada 

lühiettekannet; 

 oskab kasutada teatmeteose 

sisukorda info otsimisel; 

 oskab kasutada ÕS-i õigekirja 

kontrollimisel. 

 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus:arutluses osalemine; 

küsitluse korraldamine 10 

kaunima kõlaga sõna, 

sõnaühendi või lause 

leidmiseks;lühiettekande 

esitamine. 

Teksti 

vastuvõtt:populaarteadusliku 

teksti lugemine ja 

mõistmine;lõigu peamõtte 

sõnastamine;küsimuste 

esitamine loetud teksti 

kohta;loetud tekstist 

kokkuvõtte tegemine;info 

otsimine teatmeteose 

sisukorrast, registrist;info 

otsimine internetist;tööjuhendi 

lugemine. 

Tekstiloome:kokkuvõtte 

tegemine;lühiettekande 

koostamine kirja tekke ja 

arengu, erinevate tähestike, 

kirjutusvahendite vm kohta. 

Õigekeelsus:häälikute 

liigitamine;silbitamise ja 

poolitamise reeglite 

kordamine;tähestiku 

kordamine;ajaleheartiklis 

kasutatud sõnade uurimine 

Teabekeskkond: internetiots

ingu põhimõtete 

rakendamine. 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon:otsingumootor

ite kasutamine. 

 

Ajalugu: tšerokii rahvas, 

nende silpkiri. 

Võõrkeel: teiste rahvaste 

tähestikud, nende võrdlemine 

eesti tähestikuga. 

 

Teabeteksti 

lugemine; 

lühiettekanne. 

 

Õ h 53,Tv harj  

51 

Häälikute liigid  
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(silpide arv sõnades, 

poolitamine). 

 

 

Kas üks või kaks tähte?  

i ja j  

Täis- ja kaashäälikuühend. 

Kaashäälikuühendi õigekiri. ( 5 tundi) 

 

Õpilane: 

 järgib häälikute õigekirja õpitud 

põhireegleid; 

 oskab kirjutada veaohtlikke sõnu 

õigesti; 

 teab kaashäälikuühendi 

põhireegli nelja erandit 

 harjutab õigekirja; 

 kasutab ÕS-i  õigekirja 

kontrollimisel; 

 teab ki- ja -gi-liite kirjutamise 

reeglit. 

 

 

 

 

  

Õ lk 34–41, tv harj 54–65  

Õ lk 42–43, tv harj 66–70  

 

Õigekeelsus: 

 häälikuõigekirja 

põhireeglite õppimine, 

õigekirja harjutamine 

tekstide koostamisel; 

 kaashäälikuühendi 

põhireegli nelja erandi 

õppimine, õigekirja 

harjutamine; 

 ÕS-i kasutamine õigekirja 

kontrollimisel; 

 h ja võõrsõnade õigekirja 

harjutamine; 

 ki- jagi-liite õigekirja 

kordamine; 

 korrektuuriharjutused. 

  

 

Tervis ja ohutus: oma 

asukoha määramine. 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng:info looduskaamerate 

paigaldamisest. 

Kirjandus: eesti 

keelemeeste tutvustamine. 

Loodusõpetus: orienteerumi

ne maal ja merel 

(magnetkompassi ja 

sekstandi abil, taevakehade 

järgi). 

Inimeseõpetus: päeviku-

vormi kasutamine oma 

elamuste ja tundmuste 

väljendamiseks. 

 

Korrektuur-

ülesanne. 

 

Kaashäälikuühendi erandid. 

Sulghäälikute naabrid  

Kokkuvõte (5 tundi) 

Õpilane: Õ lk 44–47, tv harj 71–83 

Õ lk 48, tv harj 40–41 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

Teabekeskkond: kuulutuste 

vaatlus ajakirjanduses; 

veebitekstide keelelise 

kvaliteedi uurimine, 

Etteütlus 

Kontrolltöö2 
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 oskab kirjutada õigesti 

kaashäälikuühendi kirjutamise 

poolest erandlikke sõnu; 

 oskab veakriitilistes sõnades 

sulghäälikut õigesti kirjutada. 
 

 soovitused matkal 

käitumise kohta; 

 mõistatuste lahendamine; 

 foto kirjeldamine. 

Teksti vastuvõtt: 

 loovülesanne „Pilt ja sõna 

aknas“. 

Tekstiloome: 

 kuulutuse koostamine 

rühmatööna; 

 loo lõpu kirjutamine. 

Õigekeelsus: 

 võõras tekstis vigade 

märkamine, nende 

rühmitamine ja kokkuvõtte 

esitamine; 

 kaashäälikuühendi 

kirjutamise poolest 

erandlike sõnade 

kasutamine lausetes; 

 kaashäälikuühendi 

kirjutamise poolest 

erandlike liitsõnade 

moodustamine; 

 harjutav etteütlus; 

 kokkuvõttev töö: vead 

arvutisuhtluses. 

hinnangute andmine, 

keelevigade analüüsimine. 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng:loodusmatkal 

käitumine, reeglite 

sõnastamine. 

 

Loodusõpetus: looduses 

käitumine. 
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III. ALGUSTÄHEÕIGEKIRI 

Nimi, nimetus ja pealkiri. 

Isikunimed, kohanimed, ajalehe, 

ajakirja ja ehitiste nimed. 

Kuude, keelte, rahvuste, 

nädalapäevade, tähtpäevade, pühade 

ja ajaloosündmuste nimetused. 

Pealkiri.                           ( 6 tundi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

 Teab, et nimed kirjutatakse 

suure tähe ja nimetused 

väikese tähega.  

 Oskab kirjutada 

keerulisemaid ja erandlikke 

kohanimesid.  

 Kirjutab eesmärgipäraselt 

loovtöö (õ ül 114 ja 120).  

 Oskab leida tekstist infot.  

 Oskab vormistada tarbeteksti. 

  Teab, et ajaloosündmused 

ning üritused kirjutatakse 

väikese tähega.  

 

 

Õ lk 49–55, tv harj 84–100  

 

Õ lk 56–59, tv harj 101–114  

Kultuurilineidentiteet:vana

vanemate elukohtade kohta 

teabe uurimine. 

Teabekeskkond: kohanimed

ega teabeteksti lugemine. 

Matemaatika: kuubi 

paberile joonestamine, 

väljalõikamine. 

Kirjandus: kirjanike 

täisnimede tundmine; 

kirjaniku jutustuse, lugemine 

loo pealkirja tekkest. 

Ajalugu: esivanemate 

elukohtade uurimine ja 

sellest jutustamine. 

Tööõpetus, käsitöö: paberist 

kuubi valmistamine. 

 

Muusika: tekstide lugemine 

laulu- ja tantsupidude 

ajaloost. 

 

Ümber-

jutustus 

Kontrolltöö  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGUDE KESKEL Millest lugu 

räägib? Jutu ülesehitus Jutu 

kirjutamine. Mõtete kogumine. Teksti 

Õpilane Õ lk 60–63, tv harj 115–120 

Õ lk 64–73, tv harj 121–135 
Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus:initsiatiivi 

toetamine loovtegevuses, 

Oma-

loominguline 

(põnevus)jutt. 
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viimistlemine ja puhtandi 

kirjutamineKokkuvõte    ( 7 tundi)  tunneb kirjandi ülesehituse 

reegleid; 

 tunneb kirjutamisprotsessi osi; 

 oskab kaasõpilase tööle 

hinnangut anda; 

 oskab kavandada jutustava teksti 

kirjutamist; 

 oskab jutustada oma elamustest 

ja juhtumustest. 

  

 Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 kaasõpilase eesmärgistatud 

kuulamine; 

 kuuldu põhjal tegutsemine, 

kuuldule hinnangu andmine; 

 kaasõpilase tööle hinnangu 

andmine. 

 Teksti vastuvõtt: 

 näidistekstide lugemine, 

nende kohta ülesannete 

tegemine. 

 Tekstiloome: 

 jutu ülesehitusega 

(sissejuhatus, teemaarendus, 

lõpetus) tutvumine; 

 pildi järgi jutustamine, sobiva 

sissejuhatuse ja lõpetuse 

valimine; 

 alusteksti edasiarendamine; 

Õ lk 74, tv lk 66–67  

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 kaasõpilase eesmärgistatud 

kuulamine; 

 kuuldu põhjal tegutsemine, 

kuuldule hinnangu 

andmine; 

 kaasõpilase tööle hinnangu 

andmine. 

Teksti vastuvõtt: 

 näidistekstide lugemine, 

nende kohta ülesannete 

tegemine. 

Tekstiloome: 

 jutu ülesehitusega 

(sissejuhatus, 

teemaarendus, lõpetus) 

tutvumine; 

 pildi järgi jutustamine, 

sobiva sissejuhatuse ja 

lõpetuse valimine; 

 alusteksti edasiarendamine; 

 jutu kirjutamiseks 

valmistumine: teema 

valimine, materjali 

kogumine; 

rühmas tegutsemise 

kasulikkuse ja vajalikkuse 

kogemine. 

Väärtused ja 

kõlblus: humanistlikke 

väärtusi kandvate lugude 

analüüs. 

 

Kirjandus: ilukirjanduslike 

tekstide lugemine. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus:oma elamustest ja 

juhtumustest jutustamine ja 

kirjutamine;tagasiside 

andmine kaaslaste kirjutistele 

rühmas. 

Teksti vastuvõtt:tagasiside 

saamine oma kirjutise kava 

ja mustandi kohta ja sellega 

arvestamine. 

Tekstiloome:minavormi 

kasutamine jutustamisel;jutu 

kavandamine, mustandi ja 

puhtandi kirjutamine;klassi 

omaloominguliste lugude 

kogumiku koostamine ja 

avaldamine. 
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 jutu kirjutamiseks 

valmistumine: teema 

valimine, materjali 

kogumine; 

 skeemi, kava ja mõttekaardi 

kasutamine 

kirjutamisprotsessis; 

 jutu kirjutamine, teksti 

sidustamine; 

 teksti viimistlemine, vigade 

märkimine mustandis, 

puhtandi kirjutamine; 

 kaaslase tööle tagasiside 

andmise põhimõtete 

rakendamine. 

 Õigekeelsus: 

 otsekõne õigekirja reeglite 

kordamine; 

 otsekõne kasutamine tekstis. 

 Oskab kirjutada põnevuslugu, 

osaleb klassi põnevusjutu  

           koostamisel. 

 skeemi, kava ja mõttekaardi 

kasutamine kirjutamis-

protsessis; 

 jutu kirjutamine, teksti 

sidustamine; 

 teksti viimistlemine, vigade 

märkimine mustandis, 

puhtandi kirjutamine; 

 kaaslase tööle tagasiside 

andmise põhimõtete 

rakendamine. 

Õigekeelsus: 

 otsekõne õigekirja reeglite 

kordamine; 

 otsekõne kasutamine 

tekstis. 

 

Õigekeelsus:sisuliselt 

loogilise ja õigekirjaliselt 

korrektse teksti koostamine. 

 

II POOLAASTA 

IV. VORMIÕPETUS 

(15 tundi) 

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja 

muutumatud sõnad. 

Käändsõna. Käändsõnade liigid: 

nimisõna, omadussõna, arvsõna, 

asesõna. 

Õpilane:  

 Oskab seletada kõnekäändude 

ja vanasõnade tähendust, 

eristab fakti arvamusest.  

 Oskab liigitada sõnu 

muutmisviisi ja tähenduse 

järgi. 

 Tunneb käändsõna liike.  

Õ lk 76–79,tv harj 1–7 

Õ lk 76–79,tv harj 1–7 

Õ lk 80–81,tv harj 8–15 

Õ lk 82–87,tv harj 16–21 

Tv lk 14–15 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 sõnaliikide nimetuste 

tõlkimine õpitud 

võõrkeelde; 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: ankeedi 

täitmine internetis, nt 

docs.google.com 

keskkonnas. 

Võõrkeel: sõnaliikide 
nimetused õpitud võõrkeeles. 

 

Tv h 11 või 13 
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 Oskab koostada sõnaliikide 

skeemi järgi lauset. 

 Oskab pildi põhjal teha 

järeldusi, koostada teksti.   

 Tunneb kirjelduse ülesehitust, 

  Oskab kirjeldada eset, 

olendit, inimest.  

 Teab, mille poolest erinevad 

asjalik ja elamuslik kirjeldus. 

 

  

 pildi järgi jutustamine; 

 kahekõne koostamine 

pildi järgi. 

Teksti vastuvõtt: 

 küsimuste esitamine 

teksti kohta; 

 teate lugemine. 

Tekstiloome: 

 pildil olevate tegevuste 

sõnastamine; 

 lausete koostamine 

skeemi järgi; 

 reklaamteksti 

koostamine; 

 dialoogi koostamine ja 

esitamine ette antud 

tingimustel. 

Õigekeelsus: 

 sõnaliikide eristamine 

tähenduse ja muutmise 

järgi; 

 lauses sõna kohta 

küsimuse esitamine; 

 sõnaliikide määramise 

harjutamine; 

 sõnaliikide kasutamise 

harjutused. 

Lühijutu 

kirjutamine lk 

87 h 163, tv h 

18 

 

Kontrolltöö 4 
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Käänamine. 

Käänded, nende küsimused ja 

tähendus. 

Ainsus ja mitmus. 

Nimetav, omastav kääne. 

Kohakäänded.                    ( 5 tundi) 

Õpilane: 

 Teab eesti keele käändeid ja 

nende küsimusi; 

 Oskab lauses sõnu õiges 

käändevormis kasutada; 

 Oskab käändevorme 

moodustada ainsuses ja 

mitmuses; 

 Oskab nimetavat, omastavat 

ja osastavat käänet 

moodustada ning tekstis 

kasutada.  

 Oskab põhikäände järgi 

moodustada teisi 

käändevorme.  

 Teab kohakäändeid ja nende 

tähendusi.  

 Oskab valida lausesse õige 

käändevormi.  

 Oskab ÕS-i 

kohanimevalimikust leida 

õige vormi.  

 Oskab kaardi põhjal teha 

järeldusi ja koostada teksti. 

 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 arutlemine teleri 

vaatamise üle, 

hinnangute andmine. 

Teksti vastuvõtt: 

 mänguõpetuste 

lugemine; 

 vabaõhumuuseumit 

tutvustava kaardi 

lugemine. 

Tekstiloome: 

 vananenud keelega 

teksti 

ümbersõnastamine; 

 ühe telesaate 

tutvustamine. 

Õigekeelsus: 

 käändevormi 

kasutamine sõnaühendi 

või osalause asemel; 

 käänete, nende 

küsimuste ja tähenduste 

õppimine; 

 käändevormide analüüs, 

käändelõpu ja tunnuse 

eraldamine tüvest; 

Teabekeskkond: arutlemine 

liigse telerivaatamise ohtude 

üle. 

Kirjandus: gooti kirja 

kasutamine vanades 

tekstides. 

 

 

 

 

Määrab sõnade 

käänded, esitab 

küsimused 
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 käändevormide 

moodustamine ainsuses 

ja mitmuses; 

 käänete rühmitamise 

võimalused mnemo-

tehnilise võttena; 

 nimetava, omastava ja 

osastava käände 

veaohtlike vormide 

moodustamine; 

 veaohtlike käände-

vormide kontrollimine 

sõnaraamatust; 

 eeskuju järgi 

käänamine. 

Viis viimast käänet   ( 4 tundi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

 Teab eesti keele käändeid ja 

nende küsimusi; 

 Oskab lauses sõnu õiges 

käändevormis kasutada; 

 Oskab käändevorme 

moodustada ainsuses ja 

mitmuses; 

 Oskab veaohtlike vormide 

õigekirja sõnaraamatust 

kontrollida. 

 

 

 

Õ lk 100–105,tv harj 47–52 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 osalemine arutluses 

klassi õpilaste 

tulevikuplaanide üle; 

 dialoogi esitamine 

klassile, selle kohta 

tagasiside andmine. 

Teksti vastuvõtt: 

 intervjuu lugemine; 

 sõiduplaani lugemine, 

sellest vajaliku info 

leidmine; 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: tulevase 

elukutse kujutamine. 

Teabekeskkond: info 

leidmine internetist, 

guugeldamine. 

Kunst: Evald Okase maali 

vaatlus. 

Kirjandus: draamamõistete 

kasutamine tekstis. 

 

 

 

 

 

 

Tv h 51 
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Kokkuvõte (1 tund) 

 

 

 

V. LAUSEÕPETUS 

LAUSEST ARUTLUSENI ( 5 tundi) 

Suhtlemiseks kasutame lauseid 

Mida väljendame lausega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oskab leida sõiduplaanist 

infot ning teha selle põhjal 

järeldusi.  

 Teab käändeid ja oskab neid 

kasutada. 

Õpilane: 

 Teab, mis on lause.  

 Oskab liigendada teksti 

lauseteks, panna õige 

lõpumärgi.  

 Oskab korraldada küsitlust, 

teha vastuste põhjal järeldusi 

ning oma tööd tutvustada.  

 Teab suulise suhtlemise 

tavasid. 

 

 

 

 

 

 

 kirjelduse järgi skeemi 

koostamine; 

 Evald Okase muuseumi 

kohta info otsimine 

internetist. 

Tekstiloome: 

 dialoogi koostamine; 

 teksti kohta küsimuste 

koostamine; 

 valitud grupifoto 

kirjeldamine, selle järgi 

teksti koostamine. 

Õigekeelsus: 

 käändevormide 

kasutamine Õ ül 194 ja 

lk 106 

Tv lk 28–29 loovtekstides. 

 

Õ lk 107,108 tv harj 53–56 

Õ lk 109–113,tv harj 57–60 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 vestluse alustamine ja 

lõpetamine,tervitamine, 

tutvustamine; 

 küsitluse korraldamine 

ja sellest kokkuvõtte 

tegemine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: SMS-sõnumi 

koostamine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: küsitluse 

läbiviimine klassis. 

Kirjandus: loo lugemine Ira 

Lemberi ja Heljo Männi 

kohtumisest õpilastega. 

 

 

 

 

 

 

Kontrolltöö 5 

 

 

 

Õ ül 207 

Kuulamisül nr 

8 
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Teksti vastuvõtt: 

 lause sisu mõistmine, 

selle selgitamine 

 teistele; 

 teksti liigendamine 

lauseteks; 

 fotodele pealkirja 

mõtlemine; 

 lugemisülesanne, 

küsimustele väitlausega 

vastamine; 

 kuulamisülesanne H. 

Käo „Oliüks“. 

Tekstiloome: 

 loo kirjutamine 

etteantud küsimuste 

järgi; 

 SMS-sõnumi 

kirjutamine 

suhtluseesmärgist 

lähtudes; 

 emotikonide 

kasutamine 

veebisuhtluses. 

Õigekeelsus: 

 väit-, küsi- ja hüüdlause 

moodustamine,  
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 kirjavahemärgistamine 

ja kasutamine; 

 lause sõnajärje 

korrastamine. 

 

Millest koosneb lause? Alus ja öeldis 

(4 tundi) 

Õpilane: 

 Tunneb lauses ära aluse ja 

öeldise. 

Õ lk 114–115, tv harj 61–64 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 osalemine vestluses 

lemmikloomadest ja 

nende hoidmisest, 

linnakeskkonnas 

kodulooma pidamise 

võimalustest. 

Teksti vastuvõtt: 

 pildi järgi öeldiste 

leidmine lünkteksti; 

 loomateeemaliste 

animafilmi katkete 

vaatamine (nt E. 

Valteri jahikoeralood) 

ja nende järgi 

jutustamine, 

 filmi järgi kava 

koostamine; 

 vaadatud filmi muusika 

hindamine. 

 

 

 

 

 

 

Väärtused ja kõlblus: 
sallimise ja empaatia 

kujundamine loomade vastu. 

 

Muusika: filmimuusika 

kuulamine, pildi ja muusika 

seoste kirjeldamine. 

 

Kirjandus: filmi järgi kava 

koostamine. 

 

Kehaline kasvatus: 
sporditeemalise loo 

kirjutamine. 

 

Määrab lauses 

aluse ja 

öeldise 
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Lausete laiendamine  ( 1 tund) Õpilane: 

 Oskab küsimustele vastates 

lauset laiendada, käändsõnu 

täpsustada.  

 Oskab pildi põhjal teksti 

koostada. 

Õ lk 116–117, tv harj 65–69  Loo kirjuta-

mine: õ ül 218 

Lausete liigid  

Koondlause ( 3 tundi) 

Õpilane:  

 Oskab eristada liht- ja 

liitlauset.  

 Oskab leida koondlausest 

korduvad lauseliikmed.  

 Oskab koondlauset 

kirjavahemärgistada  

 Oskab lauses kasutada 

tavalisemaid sidesõnu nende 

õiges tähenduses; 

 

Õ lk 118–119, tv harj 70–72 Õ 

lk 120–121, tv harj 73–77 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 osalemine vestluses 

peresisesest 

suhtlemisest, teadete 

jätmisest; 

 reklaamtekstide 

lugemine, nende 

sõnumite ülesannete 

selgitamine ja 

võrdlemine; 

 fotonäituse kohta 

tagasiside ja hinnangute 

andmine. 

Teksti vastuvõtt: 

 reklaamteksti lugemine, 

selles kasutatud 

lauseliikide määramine; 

 lausete järjestamine 

seotud tekstiks; 

 loodusfotograafia 

eesmärkidest, 

Keskkond ja jätkusuutlik 
areng: looduse vastu 

hoolivuse kujundamine, 

detailide nägemine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: fotonäituse 

korraldamine, tööülesannete 

jagamine. 

 

 

TeabekeskkondT: fotode 

üleslaadimine blogisse või 

kodulehele. 

Inimeseõpetus: looduses 

käitumine. 

Kunst: pildil detailide 

märkamine, fotonäituse 

korraldamine. 

Loodusõpetus: loodusfotode 

vaatamine ja tegemine. 

 

Kontrolltöö 

(koondlause 

moodustamine 

ja kirjavahe-

märgistamine) 
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loodusfotode näidete 

vaatamine. 

Tekstiloome: 

 RMK reklaami juurde 

teksti koostamine; 

 looduse pildistamine, 

klassis näituse 

korraldamine. 

Õigekeelsus: 

 liht- ja liitlause 

eristamine; 

 koondlause korduvate 

lauseliikmete 

eristamine ja 

kirjavahemärgistamine; 

 kokkuvõtva sõna ja 

sõnaühendi kasutamine 

koondlauses, nende 

kirjavahemärgistamine 

kooloni või 

mõttekriipsuga; 

 sidesõnade kasutamine 

koondlauses; 

 koondlause kasutamine 

tekstis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitlause. Liitlause kirjavahemärgid. 

(3 tundi) 

Õpilane: 

 Oskab lihtlauseid liitlauseks 

ühendada.  

Õ lk 122–125, tv harj 78–85 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 

 

Tv 

eneseanalüüs 

„Lauseõpetus” 
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 Oskab kirjavahemärgistada 

kahe järjestikuse osalausega 

liitlauset.  

 Oskab pildi põhjal teksti 

koostada 

 

•reisimuljete jutustamine 

klassis, piltide ja suveniiride 

vaatamine; 

•külalise reisimuljete 

kuulamine, küsimuste 

esitamine;  

•fantaasiareisi kirjeldamine, 

selle kohta pildi joonistamine; 

•vestlus raha osatähtsusese üle 

elus 

Teksti vastuvõtt: 

•võrdluste otsimine 

rahvaluuletekstidest 

(www.folklore.ee). 

Tekstiloome: 
•raamatu sisu kokkuvõtmine 

liitlausega; 

•loomade ja inimestega seotud 

võrdluste koostamine ja 

võrdluste kasutamine lausetes; 

•jutu kirjutamine pildiseeria 

järgi  

Õigekeelsus: 

•liitlause analüüs, osalausete 

eristamine; 

•liitlausete moodustamine 

lihtlausetest; 

•sidesõna kasutamine liitlauses; 

•koma kasutamine liitlauses; 

•lauseõpetuse kokku-võttev 

harjutamine 

 

 

http://www.folklore.ee/
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Arutlemine. 

Probleemide nägemine vaadeldavas 

nähtuses. 

Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

Arutluse ülesehitus.  

Kokkuvõte                          ( 10 tundi) 

 

Õpilane: 

 teab arutlemise põhimõtteid,  

 mõistab põhjuse ja tagajärje 

seoseid; 

 oskab kirjutada eakohast 

arutlust; 

 tunneb rühmaarutelu reegleid.  

 Oskab esitada miks-küsimusi 

ning leida neile tekstist 

vastuseid. 

 Teab arutleva teksti 

põhisosasid.  

 Oskab anda loetule, nähtule 

hinnangut ning seda 

põhjendada. 

 Osaleb aktiivselt 

rühmaarutelus.  

 Oskab avaldada arvamust ja 

seda põhjendada.  

 Oskab kuulata kaasõpilasi. 

 Kordamine kontrolltööks. 

Oskab sõnastada sündmuse 

põhjuse ja tagajärje.  

 Oskab lauseid 

Õ lk 126–127, tv harj 86–91  

Õ lk 128–131, tv harj 92–96 

Õ lk 132–134, tv harj 97–99 

Õ lk 135  

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

•rühmaarutelu põhimõtetega 

tutvumine, rühmaarutelus 

probleemile lahenduste 

otsimine; 

•rühmaarutelu: osalejate lihtne 

eneseanalüüs etteantud 

küsimuste järgi. 

Teksti vastuvõtt: 

•teabeteksti lugemine, tekstist 

olulise info leidmine; 

•aruteluteemade valimine; 

•taskurahateemaliste kirjandite 

lugemine, nende kohta 

lühiarvamuse kirjutamine; 

•probleemi püstituse ja 

lahenduste lugemine, neist 

sobivaima valimine. 

Tekstiloome: 

•arutluse mõiste ja 

põhimõttelise ülesehituse 

(väide, põhjendused, järeldus) 

selgitamine; 

•arutlemine miks-küsimuste 

alusel; 

•taskurahateemalise või 

peresuhteid käsitleva arutluse 

kirjutamine alustekstide põhjal. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: 
rühmaaruteluks vajalike 

võimete tundmaõppimine ja 

arendamine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: probleemidele 

lahenduste leidmine, koos 

tegutsemise kasulikkuse ja 

vajalikkuse kogemine. 

Väärtused ja kõlblus: 

sallivuse kasvatamine 

kaaslaste ideede ja arvamuste 

suhtes. 

Inimeseõpetus: 

rühmaarutelus käitumine, 

kaaslase arvestamine.. 

Kontrolltöö 6 
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Õuetund 1 ja 2  (2 tundi) Õpilane: 

 oskab omandatud teadmisi ja 

oskusi loovalt kasutada. 

tv lk 58–59 

Suuline ja kirjalik suhtlus: 

 mängu „Arva ära“ 

mängimine; 

 ümbruse jälgimine, 

selle eesmärgistatud 

kirjeldamine; 

 kaaslaste tähelepanelik 

kuulamine; 

 rühmas tegutsemine, 

ühise eesmärgi 

seadmine,tamine; 

 kokkuvõte õppeaasta 

keeleteemadest; 

 mure üle arutlemine. 

Teksti vastuvõtt: 

 kuulatud helide järgi 

käändsõnad 

kirjutamine; 

 looduse eesmärgistatud 

kirjeldamine; 

 ümbruses detailide 

märkamine. 

Tekstiloome: 

 luuletuse kirjutamine; 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: sotsiaalsete 

oskuste kujundamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: looduse kirjeldamine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus: mängude 

korraldamine ja neis 

osalemine. 

Väärtused ja kõlblus: 

isiklike seisukohtade 

avaldamine. 

Inimeseõpetus: 

rühmatööoskuste 

arendamine; sotsiaalsete 

eneseabioskuste 

omandamine. 

Kirjandus: luuletuse 

kirjutamine. 

Kunst: looduslikust 

materjalist kimbu 

valmistamine. 

Loodusõpetus: taimede, 

puude nimetuste tundmine ja 

kasutamine. 

 

Etteütlus 

aasta jooksul 

ümber-

kirjutatud 

ülesannete 

põhjal (õ ül 

78, 81, 95, 

102, 106, 118, 

122, 203, 209, 

223) 
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 oma tegevuse 

analüüsimine ja 

hindamine. 

Õigekeelsus: 

 luuleteksti kirjutamine; 
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EESTI KEELE AINEKAVA 6. KLASSILE ( NÄDLAS TUNDE 3, KOKKU 105)  

 

 

Tund Tunni teema Õppe- 

materjal 

Tunni eesmärk Läbivad 

teemad 

Mõisted, 

tekstid 

Kontroll, 

hindamine 

Märkused, viited 

1 I. KEELE-

SAHTLID 

AVANEVAD 

Õ lk 5, tv 

lk 3 

virgutus-

harjutus 

Sissejuhatav tund, 

tutvumine õpiku ja 

töövihikuga. Õppeaastaks 

eesmärgi seadmine. 

 

Elukestev õpe   Soovitatav on heita pilk õpiku sisukorrale, 

tutvustada teemasid, mis algaval õppeaastal 

tulemas, kokkuvõtvaid töid, vaadata õpiku 

kasutamise juhist.  

Töövihikus on avalehel virgutusharjutus, mis 

tuletab meelde mõningaid 5. klassi 

keeleteemasid.  

Peatüki avalehe pilt ja küsimused juhatavad 

teema sisse ja sobivad häälestamiseks.   

2–3 

 
Kirjakeel ja 

argikeel 

Õ lk 6–9, 

tv h 1–7 

Õpib eristama kirja- ja 

argikeelt, oskab leida ÕSist 

abi.  

Kasutab suhtlusolukorda 

sobivat keelt. 

 

Kultuuriline 

identiteet, 

teabekeskkond 

kirja- ja 

argikeel, 

oskuskeel, 

murdekeel, 

släng 
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4 Kõlla  

moblaga või 

helista 

telefoniga 

Õ lk 10–

11, tv h 

8–12 

Oskab pidada olukorda 

sobivalt telefonivestlust.  

Teabekeskkond

, 

kodanikualgatu

stervis ja 

ohutus 

 Tv h 10 

või 11  

 

5–6 

 
Murdekeel Õ lk 12–

15, tv h 

13–16 

Teab eesti keele murdeid. 

Oskab leida kaardilt infot, 

teha järeldusi. Oskab tekste 

omavahel võrrelda. 

Kultuuriline 

identiteet 

murdekeel 

 

  

7 Pöördumis-

sõna ehk üte 

meilides ja 

mujal 

Õ lk 12–

13, tv h 

17–21 

Teab, mis on üte, ja oskab 

seda  kirjavahemärgistada. 

Oskab pidada olukorda 

sobivalt meilivahetust.   

 

Teabekeskkond

, tehnoloogia  

üte 

e- kiri 

Õ h 21 

hindele 

(sobiks ka 

arvutiklassi 

tunniks) 

 

8–9 

 
Kokkuvõte: 

„Meie klassi 

parim 

koomiks” 

Õ lk 18 Oskab kasutada 

murdesõnastikke.  

Annab põhjendatud 

hinnangu kaaslase tööle.  

Väärtus ja 

kõlblus 

koomiks   

10–11 

 

 

Kordamine  tv h 1–6 

lk 14–15 

Kordab õpitut, harjutab 

kontrolltööks. 

Hindab oma teadmisi ja 

oskusi. 

 

Kultuuriline 

identiteet, 

karjääri 

planeerimine 

 KT nr 1 Tv lk 58 eneseanalüüsitabel „Keelesahtlid 

avanevad“ 

12 

 
II. TEKSTI-

LIIGID.  

Õ lk 19 Oskab leida pildilt infot, 

märkab pildi ja teksti 

seoseid. Arutleb erinevate 

tekstide üle pildi põhjal  

 

Väärtused ja 

kõlblus, ohutus 

  Sissejuhatavas tunnis tasub vestelda 

tekstidest meie ümber. Kui pilt vaadatud ja 

ülesanded täidetud, võib vaadelda tekste 

klassiruumis. Pildi juurde kuuluvat 

võõrsõnade ülesannet võib ka edasi arendada 

ja lasta õpilastel kasutada neid sõnu lauses.   
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13–14 

 
Tekstide 

maailmas 

Õ lk 20–

23, tv h 

22–23 

 

Tunneb põhilisi tekstiliike 

ning oskab neid eristada. 

Oskab tekste omavahel 

võrrelda. 

Tervis ja 

ohutus,  

ilukirjandus-

, 

ajakirjandus-

, teabe- ja 

tarbetekst 

Õ ül.  24   

15 

 
Meediatekstid Õ lk 24–

25, tv h 

24 

Oskab analüüsida oma 

suhteid meediaga. Oskab 

leida ja kasutada graafikust 

leitud infot. Märkab pildi ja 

teksti seoseid. Oskab pildi 

järgi luua teksti. 

Teabekeskkond meedia, 

foto,  

 

  

16–18 

 
Meedia on 

teabe 

vahendaja 

Õ lk 26–

29, tv h 

25–28 

Õpib tundma uudise 

ülesehitust. Oskab hinnata 

ajakirjandusfoto ja 

karikatuuri sobivust teksti 

juurde. Oskab fotot sobivalt 

allkirjastada. 

Elukestev õpe, 

keskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

uudis, 

juhtlõik 

pildiallkiri 

Tv h 27  

19– 21 

 

 

Meediatekstid 

harivad ja 

pakuvad 

meelelahutust 

Õ lk 30–

35, tv h 

29–32 

Õpib meediatekste lugema 

ja eesmärgipäraselt 

kasutama. Oskab anda 

loetule või nähtule 

põhjendatud hinnangu. 

Elukestev õpe, 

kultuuriline 

identiteet 

arvamuslugu

, juhtkiri, 

karikatuur, 

arvustus, 

portreelugu, 

intervjuu 

Õ ül 37 

Tv h 32 

loovharj 

 

21 

 
Kes teevad 

ajalehte? 

Õ lk 36–

37, tv h 

33–34 

Oskab kirjutada jutustavat, 

kirjeldavat, arutlevat teksti. 

Osaleb rühmatöös. 

Karjääri 

planeerimine 

 Õ ül 41  Klassi ajalehe tegemine on suurem projekt, 

mis võib võtta mitu nädalat. Selles tunnis 

moodustatakse toimetused, jagatakse 

ülesanded ja käivitatakse töö.  

22–23 

 
Võõrsõnade 

õigekiri 

Kas ball või 

pall? 

Mõlemad! 

 

Õ lk 38–

41, tv h 

35–44  

Teab võõrsõnade tunnuseid. 

Õpib selgeks sagedamini 

esinevate võõrsõnade 

õigekirja ja tähenduse. 

Oskab asendada võõrsõnu 

omasõnadega ja vastupidi. 

Teabekeskkond

, tervis 

võõrsõna Õ ül 51 

etteütlus 
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Oskab sõnastikust leida 

võõrsõna tähenduse. 

24–26 

 
Kordamine 

Ajalehe 

valmimine  

 

Tv lk 30–

31 

Oskab anda rühmatööle 

põhjendatud hinnangu. 

Elukestev õpe, 

teabekeskkond 

 KT nr 2 Tv lk 58 eneseanalüüsi tabel „Tekstide 

maailmas“ 

Õ lk 42 

27–29 

 
III. SÕNA-

LIIGID. 

REKLAAM 

Kordame 

tähtsamaid 

sõnaliike 

 

Õ lk 43–

47, tv h 

45–52 

Oskab leida pildilt infot, 

märkab pildi ja teksti 

seoseid. Teab tähtsaimaid 

sõnaliike ja oskab neid 

tekstis määrata. 

Keskkond, 

väärtused ja 

kõlblus 

nimisõnad, 

omadussõna

d, arvsõnad, 

asesõnad, 

tegusõnad 

Tv h 52 Tv h 52 esimese osa võib teha klassiga koos, 

jutukirjutamist võib hinnata. 

 

30–32 

 
Käänamine on 

imelihtne 

Õ lk 48–

51, tv h 

53–65 

Oskab käänata nimi- ja 

omadussõnu, ka raskemaid, 

nii ainsuses kui ka 

mitmuses. 

Oskab leida ÕSist juhiseid 

raskete või tundmatute 

sõnade käänamiseks. 

Teabekeskkond

, kultuuriline 

identiteet 

14 käänet 

ainsus, 

mitmus 

kõnekäänd 

Tv h 62 

nõrgema-

tele ja h 64 

edasijõud-

nutele 

Õ ül 60 

loovharj 

 

35– 37 

 
Võrdleme 

omadussõna 

 

Õ lk 52–

55, tv h 

66–69 

Teab omadussõnade 

võrdlusastmeid ning oskab 

neid moodustada. Oskab 

leida ÕSist juhiseid 

võrdlusastmete 

moodustamisel. 

Väärtused ja 

kõlblus 

algvõrre, 

keskvõrre, 

ülivõrre 

vanasõna 

Õ ül 79 

loovharj 

 

38–40 

 
Reklaami 

mõjutamis-

võtted 

Õ lk 56–

61, tv h 

70–73 

Tutvub reklaami 

mõjutamisvõtetega ning 

oskab neid reklaamides 

märgata. 

Teabekeskkond

, väärtused ja 

kõlblus 

reklaam, 

mõjutamine, 

reklaamikeel 

 

Tv h 73 

loovharj 

 

41–43 

 
Maailm 

arvudes 

 

Õ lk 62–

67, tv h 

74–86 

Teab arvsõnade jagunemist. 

Oskab arve kirjutada nii 

sõnade kui ka numbritega. 

Tehnoloogia, 

tervis, 

keskkond, 

põhiarvsõna, 

järgarvsõna 

 

Tv h 79  

 



Valga Põhikool 

 

 

Asesõnadest 

lähemalt 

 

Oskab arvsõnu käänata nii 

ainsuses kui ka mitmuses. 

Teab kuupäeva kirjutamise 

võimalusi. 

Tunneb ära asesõnad, oskab 

neid käänata nii ainsuses 

kui ka mitmuses. Oskab 

kasutada tekstis asesõnu 

korduste vältimiseks.   

kultuuriline 

Identiteet 

 

asesõna 

44–46 

 
Kordamine Õ lk 68, 

tv lk 52–

53 

Oskab koostada raamatu 

reklaami. Osaleb 

rühmatöös. 

Kultuuriline 

identiteet, tervis 

ja ohutus 

 KT nr 3 Tv lk 59 eneseanalüüsi tabel „Sõnaliigid ja 

reklaam” 

 

47.        

48.–

49. 

Tarbetekstid on 

tarvilikud 

Õ lk 70–

73, tv h 

1–3 

Õpib tundma ja lugema 

erinevaid tarbetekste ning 

leidma vajalikku infot 

hinnakirjast, mängukavast. 

kultuuriline 

identiteet, 

teabekeskkond 

t

a

r

b

e

t

e

k

s

t 

plaan, 

hinnakiri, 
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avaldus, 

mängukava 

50.–

52. 

Nimisõnade 

kokku- ja 

lahkukirjutamine 

Õ lk 74–

77, tv h 

4–11 

Õpib nimisõnu õigesti 

kokku ja lahku kirjutama. 

Kordab tähestikku.  

teabekeskkond, 

tervis ja ohutus 

Lühenenud 

sõnatüvi, 

täiend 

retsept, 

toote etikett, 

menüü, 

majaplaan  

Õ ül 117 

(etteütlus) 

 

53.–

55. 

Arvsõnade 

kokku- ja 

lahkukirjutamine 

 

Õ lk 78–

79, tv h 

12–15 

 

Õpib kirjutama õigesti nii 

põhi- kui ka järgarvsõnu.  

 

kodanikualgatu

s ja 

ettevõtlikkus, 

tervis ja ohutus 

 

Põhi- ja 

järgarvsõna 

arve, 

protokoll, 

kataloog, 

tellimiskupo

ng 

 

 

 

 

Mõlemas peatükis on üsna mahukaid 

funktsionaalset lugemisoskust arendavaid 

ülesandeid ja harjutusi (Õ ül 122, 130; tv h 

12, 15, 20–21). Kui aega napib, on 

soovitatav teha valik. 

Omadussõnade 

kokku- ja 

lahkukirjutamine 

Õ lk 80– 

83, tv h 

16–21 

Õpib omadussõnu õigesti 

kokku ja lahku kirjutama. 

Funktsionaalse 

lugemisoskuse arendamine.  

kultuuriline 

identiteet, 

tervis ja ohutus 

ne- ja line-

liiteline 

omadussõna 

annetusakt, 

eeskiri, 

seletuskiri 

Õ h 129 

(loovtöö) 
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56.–

57. 

Kohanimed 

kõnelevad 

Õ lk 84–

87, tv h 

22–25 

Õpib kirjutama õigesti 

kohanimesid, vajaduse 

korral oskab leida abi ÕS-

ist. 

kultuuriline 

identiteet, 

teabekeskkond 

liigisõna, 

nimi 

kaart, liini 

marsruut 

Õ ül 137 või 

tv h 25 

Rühmatöö (õ ül 135) 

58.–

60. 

Kokkuvõte: 

„Meie klassi 

retsepti-raamat” 

Kordamine 

Õ lk 88 

 

tv lk 20–

21 

Kirjutab ning kujundab ise 

retsepti. 

 

Kordab õpitut, harjutab 

kontrolltööks. 

elukestev õpe  KT nr 4 Eneseanalüüsi tabel tv lk 66 

61.–

62. 

TELEVISIOON 

JA RAADIO. 

TEGUSÕNA. 

OTSEKÕNE. 

Mina ja 

televisioon 

Õ lk 89–

91, tv h 

26–31 

5. peatükki sisse juhatav 

tund. Õpib tundma 

telesaadete eesmärke. Õpib 

esitama küsimusi, avaldama 

arvamust.  

teabekeskkond, 

tehnoloogia, 

väärtused ja 

kõlblus, 

karjääri 

planeerimine 

televisioon tv h 30 Rühmatöö Õ ül 141 

Tv h 31 sobib klassiga koos tegemiseks 

63.–

64. 

Pöörame 

tegusõna 

Õ lk 92– 

95, tv h 

32–36 

Õpib pöörama tegusõnu (ka 

veaohtlikke) jaatavas ja 

eitavas kõnes. Oskab 

vajaduse korral leida abi 

ÕS-ist.  

teabekeskkond, 

väärtused ja 

kõlblus 

tegusõna, 

pööre, 

jaatav ja 

eitav kõne, 

algvorm 

  

65.–

67. 

Olevik ja 

minevik 

Õ lk 96–

99, tv h 

37–43 

Õpib tegusõnu pöörama 

olevikus ja minevikus.  

teabekeskkond, 

kultuuriline 

identiteet, 

innovatsioon 

olevik, liht-, 

täis- ja 

enneminevi

k 

Tv h 41 

(funktsionaa

lne 

lugemine + 

tegusõna 

ajavormid) 

Liitaegade käsitlemine ei ole ainekava järgi 

II kooliastmes vajalik, kuid õpikus on 

esitatud nii täis- kui ka enneminevik, et 

õpilased näeksid, milliseid võimalusi 

mineviku väljendamiseks veel on.  
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68.–

69. 

Mina ja raadio Õ lk 

100–103, 

tv h 44–

47 

Tutvub raadiosaadete 

ülesannetega. Arendab 

kuulamisoskust. 

 

teabekeskkond, 

kultuuriline 

identiteet, 

kodanikualgatu

s, ettevõtlikkus 

programm, 

stsenaarium

, repliik, 

remark 

Õ ül 167 Kuulamis- 

ülesanne nr 3 

70.–

73. 

Otsekõne ja 

kaudkõne.  

Kokkuvõte 

Õ lk 

104–108, 

tv h 48–

51 

Õpib kirjavahemärgistama 

otsekõnet. Õpib kaudkõnes 

olevaid lauseid asendama 

otsekõnega. 

Osaleb rühmatöös. Arendab 

loomingulisust.  

tervis ja 

ohutus, 

teabekeskkond, 

kultuuriline 

identiteet 

otsekõne, 

kaudkõne, 

saatelause 

Õ ül 175 

(hinnata 

vihikusse 

kirjutatud 

dialoogi) 

Kuulamis- 

ülesanne nr 6 

Rühmatöö: kuuldemäng 

 

74.–

75. 

Kordamine Tv lk 38–

39 

Kordab õpitut ja harjutab 

kontrolltööks. 

  KT nr 5 Eneseanalüüsi tabel tv lk 66 

76. INTERNETI 

VÕIMALUSED 

JA OHUD. 

ERINEVAD 

LAUSED. 

Mina ja internet 

Õ lk 

109–111, 

tv h 52–

54 

Sissejuhatav tund 6. 

peatükki. Tutvub erinevate 

veebilehtedega. Õpib 

eristama privaatset ja 

avalikku ala. 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

avalik koht  Tv h 52 – oma tegevust internetis võiksid 

õpilased jälgida nädala jooksul 

77.–

79. 

Mina ja internet. 

Interneti ohud. 

Õ lk 

112– 

117, tv h 

55–60 

Oskab suhelda 

virtuaalkeskkonnas, 

kasutada ära selle võimalusi 

ja vältida ohte.  

teabekeskkond, 

väärtused ja 

kõlblus 

foorum, 

seadus 

Õ ül 182   
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80.–

81. 

Alus ja öeldis Õ lk 

118–121, 

tv h 61–

64 

Tunneb lauses ära aluse ja 

öeldise, teab, millist 

ülesannet need lauses 

täidavad. 

keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng, 

väärtused ja 

kõlblus 

alus, öeldis Õ ül 190   

82.–

84. 

Lihtlause. 

Koondlause 

Õ lk 

122–125, 

tv h 65–

69 

Oskab koostada ja 

kirjavahemärgistada liht- ja 

koondlauseid. 

teabekeskkond, 

tervis ja ohutus 

loetelu, 

koondlause, 

koolon, 

mõttekriips 

arvutimäng 

Tv h 68  

85.–

88. 

Liitlause ja selle 

kirjavahemärgid.  

Kokkuvõte 

Õ lk 

126–130, 

tv h 70–

78 

Oskab koostada ja 

kirjavahemärgistada 

liitlauseid.  

Osaleb rühmatöös.  

väärtused ja 

kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng 

liitlause 

blogi 

Tv h 77 või 

75 

(loominguli

ne ülesanne) 

 

89.–

90. 

Kordamine Tv lk 52–

53 

Kordab õpitut ja harjutab 

kontrolltööks.  

  KT nr 6 Eneseanalüüsi tabel tv lk 67 

91.–

94. 

Tekstide 

lugemine  

Tv lk 62–

65 

Funktsionaalse 

lugemisoskuse arendamine, 

õpitu kordamine.  

kultuuriline 

identiteet, 

väärtused ja 

kõlblus, 

kodanikualgatu

s ja 

ettevõtlikkus 

  Need harjutused võib teha ka pärast 7. 

peatüki käsitlemist kooliaasta lõpul. 
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95.–

97. 

EESTI KEEL 

JA TEISED 

KEELED. 

Eesti keel teiste 

keelte seas 

Õ lk 

131–135, 

tv h 79–

85 

Sissejuhatav tund 7. 

peatükki. 

Teab, milliseid keeli 

kõneldakse meie 

naaberriikides. Teab, mida 

tähendab keelesugulus. 

Kirjutab lühiarutluse. 

kultuuriline 

identiteet, 

väärtused ja 

kõlblus 

Keelesugulu

s 

Õ ül 219 Rühmatöö miniuuring: Õ ül 217 

98.–

100. 

Sugulaskeeled ja 

hõimurahvad 

Õ lk 

136–141, 

tv 86– 89 

Teab, millised on eesti keele 

lähemad sugulaskeeled ja 

kus neid keeli kõneldakse. 

kultuuriline 

identiteet, 

väärtused ja 

kõlblus 

Sugulaskeel Õ ül 220  

101.–

103. 

Kokkuvõte Õ lk 142 Osaleb aktiivselt rühmatöös.  kultuuriline 

identiteet, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

kodanikualgatu

s ja 

ettevõtlikkus 

  Rühmatöö: ettekannete koostamine 

104.–

106. 

Konverents 

„Soome-ugri 

rahvad” 

Tv h 90 Oskab koostada ja esitada 

ettekannet. Arendab 

kuulamisoskust. 

elukestev õpe    Eneseanalüüsi tabel tv lk 67–68 

 

 

 
 

EESTI KEELE AINEKAVA 7. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 3, KOKKU 105) 
 

Õppeteema, alateemad. 

Lõiming õppekava 

Tunde  Põhimõisted  Õppematerjal  Õppetegevus  Soovitavad 

õpitulemused  
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läbivate teemade ja 

teiste õppeainetega  

ja hindamine  

I. SÕNAVARA  

Suhelda saab ka 

sõnadeta.  

Sõna ja tähendus.  

Keeles on palju 

murdeid.  

Sünonüümid on keele 

rikkus.  

Kõnekeel ja kirjakeel.  

LÕIMING Kultuuriline 

identiteet: arutlemine 

kirjakeele õppimise ja 

murrete tähtsuse üle 

tänapäeval.  

6  inimkeel  

onomato-poeetiline 

sõna  

oskuskeel  

murre  

kodumurre  

sünonüüm  

kõnekeel  

kirjakeel  

Õpik ptk 1–5,  

töövihik harj 1–17.  

Teksti vastuvõtt:  

kasutatava 

õppekirjandusega, 

õpieesmärkide 

seadmine 

kooliaastaks;  

tekstide lugemine;  

sõnade 

tähendusvarjundite 

eristamine;  

-i (õpiku 

sõnastiku) 

kasutamine sõnade 

tähenduse 

selgitamiseks.  

 

Tekstiloome:  

tõlkimine kirjakeelde 

õpiku sõnastiku abil;  

sõnastuse 

parandamine;  

kasutamine sõnastuse 

rikastamiseks teksti 

kirjutamisel ja 

parandamisel.  

 

Õpilane:  

argikeelel ja 

kirjakeelel;  

peamisi murdeid;  

sünonüüme teksti 

sõnastuse 

rikastamiseks;  

rikastamiseks 

keeleallikatest sõnade 

kontekstitähendusi, 

kasutusviise ja 

mõistesuhteid.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö (teksti 

sõnastuse 

parandamine, 

murdealad).  
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Suuline ja kirjalik 

suhtlus:  

suhtlusvahendite 

kasutamine (sõnadeta 

ja sõnade abil 

suhtlemine);  

kirjakeele õppimise 

üle;  

tähtsuse üle 

tänapäeval.  

 

II. KIRI JA 

KUULUTUS  

LÕIMING  

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: arvuti 

kasutamine kirja-

vahetuseks.  

2  e-kiri  

kuulutus  

reklaam  

Õpik ptk 6–8,  

töövihik harj 18–23.  

Tekstiloome:  

kirjutamine ja 

keelevahendite valik;  

vormistamine, 

keelevahendite valik;  

kirjutamine ja 

vormistamine.  

 

Õigekeelsus:  

-kirjade sõnastuse 

parandamine.  

 

Õpilane:  

eesmärgipäraselt ning 

asjalikult kirja ja 

meili kirjutada;  

argikeelest;  

kirja ja kuulutust.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kiri; kuulutus.  

III. SÕNALIIGID  

Tegusõnad.  

Käändsõnad.  

Muutumatud sõnad.  

4  pöördsõna  

käändsõna 

muutumatu sõna  

määrsõna  

kaassõna  

Õpik ptk 9–12,  

töövihik harj 31–45.  

Õigekeelsus:  

tundmaõppimine: 

tegusõnad, 

käändsõnad (nimi-, 

Õpilane:  

sõnaliike.  
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omadus, arv- ja 

asesõnad), 

muutumatud sõnad 

(määr-, kaas-, side- ja 

hüüdsõnad);  

funktsiooni 

määramine lauses.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

IV. KIRJELDUS JA 

ISELOOMUSTUS  

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

erinevad 

iseloomuomadused, 

sallivus, nende üle 

arutlemine.  

Kirjandus: kirjeldus 

ilukirjanduslikus 

tekstis.  

4  kirjeldus  

iseloomustus  

Õpik ptk 13–14,  

töövihik harj 46–51.  

Tekstiloome:  

kirjutamine;  

järjestamine (eri 

põhimõtted);  

kirjutamine fotode 

põhjal,  

analüüsimine;  

kirjutamine, lugemine 

ja hindamine.  

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus:  

iseloomuomaduste 

üle arutlemine,  

 

Teksti vastuvõtt:  

katkendi 

analüüsimine.  

Õpilane:  

protsessi,  

jeldust 

kirjutada;  

iseloomustust 

kirjutada;  

omadussõnu 

kirjelduse ja 

iseloomustuse 

kirjutamisel.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kirjeldus; 

iseloomustus.  
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V. HÄÄLIKUD, SILP 

JA VÄLDE  

Häälikutest sõnad.  

Silp ja silbituum.  

Sõna rõhk ja välde.  

LÕIMING  

Võõrkeeled: eesti keele 

ja teiste keelte 

häälikusüsteemi 

võrdlus.  

4  täishäälik  

kaashäälik  

heliline häälik  

helitu häälik  

lühike silp  

pikk silp  

sõnavälde  

Õpik ptk 15–17, 

töövihik harj 52–69.  

Õigekeelsus:  

liigitamine,  

amine, pika ja 

lühikese silbi 

määramine;  

põhimõtetega 

tutvumine: rõhk ja 

välde;  

määramine ja eri 

vältes olevate 

sõnavormide 

võrdlemine;  

- 

ja vältesüsteemi 

võrdlemine teiste 

keeltega.  

 

Õpilane:  

ti keele 

hääliku-süsteemi 

peajooni.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

VI. SÕNA JA PILT  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

pildilise info vastuvõtt 

ja tõlgendamine.  

4  pilt kui tekst  Õpik ptk 18–19,  

töövihik harj 70–74.  

Teksti vastuvõtt:  

seostamine pildilise 

teabega (foto, joonis, 

skeem jm);  

teabegraafika 

Õpilane:  

sõnalist teksti, seda 

toetavat tabelit ja 

pilti;  

ab piltide ja 

sõnalise teksti kohta 

küsimusi;  
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lugemine ning 

tõlgendamine;  

otsimine.  

 

 

Loodusained: loodusainete õpikutest pärit 

teabegraafika analüüsimine.  

Tekstiloome:  

 

 

 

hinnanguid.  

 

Hinnatav õpitulemus: isiklik maailmakaart.  

VII. 

ASTMEVAHELDUS  

Laadi- ja vältevaheldus.  

Käändsõna 

laadivaheldus. 

Käändsõna 

vältevaheldus.  

Tegusõna laadi- ja 

välte-vaheldus.  

6  astmevaheldus  

laadivaheldus  

vältevaheldus  

Õpik ptk 20–23, 

töövihik harj 75–96.  

Lisamaterjal:  

ÕS, veebi-sõnastik.  

Õigekeelsus:  

- ja 

laadivahetusega 

tutvumine;  

astmevahelduse 

määramine: 

veaohtlikud 

käändsõnad ja 

sõnavormid;  

leidmine ÕS-ist, 

vormimoodustus 

tüüpsõna eeskujul;  

astmevahelduse 

määramine: 

veaohtlikud 

tegusõnad ja 

sõnavormid.  

 

Õpilane:  

astmevahelduslike 

sõnade 

vormimoodustusel ja 

kirjutamisel õigekirja 

aluseid ja 

põhireegleid;  

õigekirjajuhiseid 

leida veebiallikatest 

ning sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

VIII. 

AJAKIRJANDUS-

TEKSTID  

8  meedia  

ajakirjandus 

arvamuslugu  

Õpik ptk 24–27, 

töövihik harj 97–109.  

Lisamaterjal:  

Teksti vastuvõtt:  Õpilane:  

arvamusloo  
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Meedia.  

Fakt ja arvamus. 

Arvamuslugu.  

Uudis.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

meedia-tekstide 

lugemine ja analüüs.  

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng: 

keskkonnaga seotud 

tekstid.  

uudis  veebiallikad.  

eesmärkidega 

tutvumine;  

tunnuste määramine;  

meediakanalite 

võrdlus;  

eristamine;  

põhiliikide tundmine: 

uudislugu ja 

arvamuslugu;  

lugemine ja analüüs;  

meediakanalite kohta.  

 

Tekstiloome:  

materjali kogumine, 

infoallikate leidmine 

ja hindamine, 

vastutus avaldatu 

eest; uudise 

pealkirjastamine;  

kirjutamine: isikliku 

seisukoha 

kujundamine 

käsitletava probleemi 

kohta, selle 

põhjendamine.  

 

oma seisukohta;  

skab 

eesmärgipäraselt 

kirjutada 

arvamusavaldust.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

arvamuslugu.  
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IX. 

HÄÄLIKUÕIGEKIRI  

Üksikhääliku õigekiri.  

Häälikuühendi õigekiri.  

Võõrsõnade õigekiri.  

LÕIMING  

Võõrkeeled: 

võõrsõnade õigekiri.  

4  ortograafia  

kaashääliku-ühend  

Õpik ptk 28–30, 

töövihik harj 1-17.  

Õigekeelsus:  

põhireegli 

rakendamine liitega 

sõnades;  

õigekirja erandite 

õppimine;  

häälikuõigekirjaga 

sõnade õigekirja 

harjutamine.  

 

Tekstiloome:  

kirjutamine.  

 

Õpilane:  

kaashäälikuühendi 

õigekirja põhireeglit 

ja erandeid;  

kaashäälikuühendit 

üldjuhul õigesti.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

X. INTERVJUU JA 

REPORTAAŽ  

Intervjuu. Reportaaž.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

meedia-tekstide 

lugemine ja analüüs.  

Väärtused ja kõlblus: 

väärtustega seotud 

tekstid.  

5  intervjuu reportaaž  Õpik ptk 31–32,  

töövihik harj 18–22.  

Teksti vastuvõtt:  

meediateksti 

põhiliikidega: 

intervjuu ja reportaaž,  

 

 

Suuline suhtlus:  

valmistumine, 

küsitlemine.  

 

Tekstiloome, 

õigekeelsus:  

Õpilane:  

meediateksti liike 

(intervjuu, reportaaž), 

teab nende põhijooni;  

intervjuud ette 

valmistada ja läbi 

viia;  

ja selle kirjalikult 

vormistanud.  
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kirjutamine, 

toimetamine ja 

vormistamine.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

intervjuu.  

XI. KÄÄNDSÕNA 

VORMISTIK  

Neliteist käänet.  

Omastav kääne on 

põhikääne.  

Ainsuse osastavast 

mitmuse omastav.  

Mitmuse osastav kääne.  

Omadussõna 

võrdlusastmed.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

veebiallikate ja 

sõnaraamatute 

kasutamine.  

 

XII. 

AUDIOVISUAALNE 

MEEDIA  

Televisioon. 

Telesaate arvustus. 

Raadio.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

meedia-tekstide 

lugemine ja analüüs.  

Väärtused ja kõlblus: 

väärtustega seotud 

tekstid.  

4  riigitelevisioon  

erakanalid  

arvustus  

Õpik ptk 38–40, 

töövihik harj 43–50.  

Teksti vastuvõtt:  

raadio: avalik-

õiguslikud kanalid ja 

erakanalid;  

- ja 

raadioprogrammide 

analüüsimine ja 

võrdlemine;  

lugemine ja analüüs.  

 

Tekstiloome:  

Õpilane:  

 audiovisuaalse 

meedia põhijooni;  

arvustust.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

arvustus.  

4  riigitelevisioon  

erakanalid  

arvustus  

Õpik ptk 38–40, 

töövihik harj 43–50.  

Teksti vastuvõtt:  

raadio: avalik-

õiguslikud kanalid ja 

erakanalid;  

- ja 

raadioprogrammide 

analüüsimine ja 

võrdlemine;  

lugemine ja analüüs.  

 

Tekstiloome:  

Õpilane:  

meedia põhijooni;  

arvustust.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

arvustus.  

6  tüvi  

tunnus  

käändelõpp  

sõnavorm  

põhikääne algvõrre  

keskvõrre  

ülivõrre  

 

 

 

 

 

 

riigitelevisi

oon  

erakanalid  

arvustus  

 

 

 

 

 

 

 

 

isik  

arv  

aeg  

kõneviis  

Õpik ptk 33–37,  

töövihik harj 23–42.  

Lisamaterjal:  

ÕS, veebisõnastik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpik ptk 38–40, 

töövihik harj 43–50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpik ptk 41–45,  

töövihik harj 51–79.  

Lisamaterjal:  

ÕS, veebi-sõnastik.  

 

 

Õigekeelsus:  

seoste 

tundmaõppimine;  

käändevormide 

õppimine;  

leidmine ÕS-ist;  

tüüpsõna eeskujul;  

võrdlusastmed, nende 

moodustamine;  

õigekiri.  

 

 

Teksti vastuvõtt:  

raadio: avalik-

õiguslikud kanalid ja 

erakanalid;  

- ja 

raadioprogrammide 

analüüsimine ja 

võrdlemine;  

lugemine ja analüüs.  

Õpilane:  

käändeid ja 

käändevorme;  

võrdlus-astmeid, 

oskab neid 

moodustada;  

õigekirjajuhiseid 

veebiallikatest ning 

sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

 

 

 

Õpilane:  

meedia põhijooni;  

tada 

arvustust.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

arvustus.  
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kirjutamine;  

koostamine.  

 

XIII. TEGUSÕNA 

VORMISTIK  

Tegusõna pöördelised 

vormid. Isik ja arv. 

Aeg.  

Tegusõna kõneviisid. 

Isikuline ja 

umbisikuline 

tegumood.  

Eitav ja jaatav kõne.  

Tegusõna käändelised 

vormid.  

Tegusõna 

põhivormid. 

Vormidevahelised 

seosed.  

 

6  isik  

arv  

aeg  

kõneviis  

tegumood  

isikuline tegumood  

umbisikuline 

tegumood  

käändeline vorm  

tüüpsõna  

Õpik ptk 41–45,  

töövihik harj 51–79.  

Lisamaterjal:  

ÕS, veebi-sõnastik.  

Õigekeelsus:  

pöördeliste vormide 

(pööre, arv, aeg, 

kõneviis, tegumood) 

moodustamine;  

veaohtlike vormide 

kasutamine lauses;  

käändelised vormid, 

nende kasutamine 

lauses;  

parandamine, ÕS-i 

kasutamine.  

 

Õpilane:  

vormistikku;  

moodustada 

tegusõnade 

veaohtlikke vorme;  

õigekirjajuhiseid leida 

veebiallikatest ning 

sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

XIV. ETTEKANNE  

Ettekande 

koostamine.  

LÕIMING  

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine: 

avalik esinemine.  

 

4  ettekanne  Õpik ptk 46,  

töövihik harj 80–81.  

Tekstiloome:  

materjali kogumine ja 

ettekande koostamine.  

 

Suuline suhtlus:  

esitamine.  

 

Õpilane:  

esitada lühikest 

ettekannet.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

ettekanne.  

XV. KOKKU- JA 

LAHKUKIRJUTAMI

NE  

6  täiendosa  

põhiosa  

Õpik ptk 48–52, 

töövihik harj 82–107.  

Õigekeelsus:  

- 

ja lahkukirjutamine;  

Õpilane:  

kirjutamine;  

koostamine.  

 

tegumood  

isikuline tegumood  

umbisikuline 

tegumood  

käändeline vorm  

tüüpsõna  

 

 

 

 

ettekanne  

 

 

 

 

täiendosa  

põhiosa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jutustav tekst  

jutustaja  

sissejuhatus  

teemaarendus  

lõpetus  

 

 

 

 

 

Õpik ptk 46,  

töövihik harj 80–81.  

 

 

 

Õpik ptk 48–52, 

töövihik harj 82–107.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpik ptk 53,  

töövihik harj 108–

111.  

 

Tekstiloome:  

kirjutamine;  

koostamine.  

Õigekeelsus:  

egusõna 

pöördeliste vormide 

(pööre, arv, aeg, 

kõneviis, tegumood) 

moodustamine;  

veaohtlike vormide 

kasutamine lauses;  

käändelised vormid, 

nende kasutamine 

lauses;  

parandamine, ÕS-i 

kasutamine.  

 

 

Tekstiloome:  

e jaoks 

materjali kogumine ja 

ettekande 

koostamine.  

 

Suuline suhtlus:  

esitamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

vormistikku;  

moodustada 

tegusõnade 

veaohtlikke vorme;  

õigekirjajuhiseid 

leida veebiallikatest 

ning sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö. 

 

 

 

Õpilane:  

esitada lühikest 

ettekannet.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

ettekanne.  

 

Õpilane:  
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Nimisõna kokku- ja 

lahku-kirjutamine.  

Omadussõna kokku- 

ja lahku- 

 

 

kokku- ja lahku-

kirjutamine;  

- 

ja lahkukirjutamine;  

 

- 

ja lahku-kirjutamise 

põhireegleid;  

 nimisõnu, 

omadussõnu, arvsõnu, 

tegusõnu ning  

 
 

kirjutamine.  

Arvsõna kokku- ja lahku-kirjutamine.  

Tegusõna kokku- ja lahku-kirjutamine.  

Muutumatute sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine.  

 

 

 

 

 

 

- ja lahkukirjutamine;  

- ja lahku-

kirjutamine.  

 

 

muutumatuid sõnu õigesti kokku ja lahku 

kirjutada;  

ning sõna- ja käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: kontrolltöö.  

XVI. JUTUSTAV 

TEKST  

Jutu sündmustik ja 

ülesehitus.  

LÕIMING  

Kirjandus: jutu 

analüüsimine ja 

kirjutamine.  

2  jutustav tekst  

jutustaja  

sissejuhatus  

teemaarendus  

lõpetus  

Õpik ptk 53,  

töövihik harj 108–

111.  

Teksti vastuvõtt:  

analüüs.  

 

Tekstiloome:  

 jutule jätku 

kirjutamine, teksti 

liigendamine.  

 

Õpilane:  

eesmärgipäraselt 

kirjutada jutustavat 

teksti;  

keele- ja 

tekstimõisteid nii 

tekste luues kui ka 

seostades.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

jutule jätku 

kirjutamine.  
 

6  isik  

arv  

aeg  

kõneviis  

tegumood  

isikuline tegumood  

umbisikuline 

tegumood  

käändeline vorm  

tüüpsõna  

Õpik ptk 41–45,  

töövihik harj 51–79.  

Lisamaterjal:  

ÕS, veebi-sõnastik.  

Õigekeelsus:  

pöördeliste vormide 

(pööre, arv, aeg, 

kõneviis, tegumood) 

moodustamine;  

veaohtlike vormide 

kasutamine lauses;  

käändelised vormid, 

nende kasutamine 

lauses;  

parandamine, ÕS-i 

kasutamine.  

 

Õpilane:  

vormistikku;  

moodustada 

tegusõnade 

veaohtlikke vorme;  

õigekirjajuhiseid leida 

veebiallikatest ning 

sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

 4  ettekanne  Õpik ptk 46,  

töövihik harj 80–81.  

Tekstiloome:  Õpilane:  

Õigekeelsus:  

- 

ja lahkukirjutamine;  

kokku- ja lahku-

kirjutamine;  

- 

ja lahkukirjutamine;  

 

- 

ja lahkukirjutamine;  

sõnade kokku- ja 

lahku-kirjutamine.  

 

 

 

 

 

 

Teksti vastuvõtt:  

analüüs.  

 

Tekstiloome:  

kirjutamine, teksti 

liigendamine.  

 

- 

ja lahku-kirjutamise 

põhireegleid;  

omadussõnu, 

arvsõnu, tegusõnu 

ning muutumatuid 

sõnu õigesti kokku ja 

lahku kirjutada;  

õigekirjajuhiseid 

leida veebiallikatest 

ning sõna- ja 

käsiraamatutest.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

kontrolltöö.  

 

Õpilane:  

eesmärgipäraselt 

kirjutada jutustavat 

teksti;  

keele- ja 

tekstimõisteid nii 

tekste luues kui ka 

seostades.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

jutule jätku 

kirjutamine.  
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EESTI KEELE AINEKAVA 8. KLASSILE (TUNDE NÄDALAS 2, KOKKU 70) 

 

 
Õppeteema, alateemad. 

Lõiming õppekava 

läbivate teemade ja 

teiste õppeainetega  

Tunde  Põhimõisted  Õppematerjal  Õppetegevus  Soovitavad õpitulemused  

ja hindamine  

I. SUULINE 

SUHTLUS  

Suhtlusolukord.  

Suulise suhtlemise 

tavad.  

4  suhtlusolukord  

ametlik suhtlus  

argisuhtlus  

ametlik telefonivestlus  

Õpik ptk 1–2,  

töövihik harj 1–8.  

Teksti vastuvõtt:  

õpieesmärkide seadmine 

kooliaastaks.  

 

Õpilane:  

 

 

 

s 

materjali kogumine ja 

ettekande koostamine.  

 

Suuline suhtlus:  

esitamine.  

 

esitada lühikest 

ettekannet.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

ettekanne.  

 6  täiendosa  

põhiosa  

Õpik ptk 48–52, 

töövihik harj 82–107.  

Õigekeelsus:  

- 

ja lahkukirjutamine;  

kokku- ja lahku-

kirjutamine;  

- 

ja lahkukirjutamine;  

 

Õpilane:  

- 

ja lahku-kirjutamise 

põhireegleid;  

omadussõnu, arvsõnu, 

tegusõnu ning  
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LÕIMING Elukestev 

õpe ja karjääri 

planeerimine: 

õpieesmärkide 

seadmine; suhtlemine.  

Suuline suhtlus:  

keeles: pöördumine, tervitamine;  

 

 

Rühmaarutelu.  

Kirjaliku ja suulise 

keelekasutuse erpära  

LÕIMING  

Kultuuriline identiteet: 

rühmaarutelu teemad.  

3  rühmaarutelu  Õpik ptk 3–4,  

töövihik harj 9–11.  

Suuline suhtlus:  

erinevuste üle;  

kõnejärje hoidmine;  

avaldamine ja põhjendamine.  

 

Õpilane:  

teemadel.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

rühmaarutelus osalemine.  

II. MILLEST LAUSE 

KOOSNEB?  

Mis on lause.  

Lause laiendamine. 

Täiend.  

Lauseliikmed. Öeldis.  

LÕIMING  

Võõrkeeled: eri keelte 

lauseehituse 

võrdlemine.  

4  täiend  

öeldis  

Õpik ptk 5–7,  

töövihiku harj 12–28.  

Õigekeelsus:  

 

võrdlemine;  

paiknemine lauses;  

 

võrdlemine võõrkeeltega.  

 

Õpilane:  

(öeldis, täiend) ja nende osa lauses;  

 

 

Alus näitab tegijat.  3  alus  Õpik ptk 8–9,  Õigekeelsus:  Õpilane:  
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Sihitis.  sihitis  töövihik harj 29–40.  

määramine ja kasutamine lauses.  

 

(alus, sihitis),  

 

 

Öeldistäide.  

Määrus.  

Määruse õigekeelsus.  

4  öeldistäide  

määrus  

Õpik ptk 10–11,  

töövihik harj 41–57.  

Õigekeelsus:  

öeldistäide) määramine ja 

kasutamine lauses;  

- ja samaliigiliste  

 

lauseliikmete ning täiendite 

kirjavahemärgistamine.  

Õpilane:  

peajooni;  

lauseehitusest ja õigekirjast 

tekstiloomes, tekste analüüsides ja 

hinnates.  

 

Hinnatav õpitulemus: kontrolltöö.  

III. KIRJUTAMINE  

Kirjalik suhtlus ja 

kirjutamise etapid. 

Arutleva kirjandi 

kavandamine.  

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus:  

väärtuste üle arutlevad 

kirjandid.  

4  kirjutamise eesmärk  

arutlev kirjand  

teema  

mõttekaart  

teema veeretamine  

nimekiri  

Õpik ptk 12–14,  

töövihik harj 58–66.  

Teksti vastuvõtt:  

 

 

Tekstiloome:  

 

kogumine, kava koostamine, 

mustandi kirjutamine.  
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Arutleva kirjandi 

ülesehitus.  

Tagasiside.  

LÕIMING  

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: teksti 

arvutitöötlus.  

4  sissejuhatus  

teemaarendus  

kokkuvõte  

tagasiside  

Õpik ptk 15–16,  

töövihik harj 67-71.  

Tekstiloome:  

kirjandi ülesehitus;  

 kirjutamine, 

arutluse põhiskeem: väide, 

põhjendus, järeldus;  

 

põhimõtted, nende rakendamine;  

 

 

Õpilane:  

kohandab seda oma eesmärkidele;  

 

 

Hinnatav õpitulemus: arutlev kirjand.  

IV. LIHTLAUSE  

Kordame lihtlauset. 

Lihtlause sõnajärg.  

Koondlause.  

4  lihtlause  

koondlause  

Õpik ptk 17–19,  

töövihik harj 72–85.  

Õigekeelsus:  

 

 

 

Korduvad määrused.  

Lisand.  

LÕIMING  

Loodusained: 

lihtlausete kasutamine 

ja õigekiri 

teabetekstides.  

4  samaliigilised, 

eriliigilised ja 

hõlmavad määrused;  

samaliigilised, 

eriliigilised ja 

täpsustavad täiendid;  

eeslisand  

järellisand  

Õpik ptk 20–21,  

töövihiku harj 86–93.  

Õigekeelsus:  

- ja samaliigiliste 

määruste ning täiendite 

kirjavahemärgistamine;  

- ja järellisandi 

kirjavahemärgistamine.  

 

Õpilane:  

põhireegleid lihtlause kirjutamisel;  

-

teadmisi tekstiloomes, tekste 

analüüsides ja hinnates.  

 

Hinnatav õpitulemus: etteütlus.  
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V. TEKSTILIIGID  

Mis on tekst ja kuidas 

tekste liigitada. 

Teabetekstid.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

sõnalise ja pildilise 

teabeteksti lugemine ja 

tõlgendamine.  

Loodusained: 

loodusainetest pärit 

teabetekstid.  

4  tekst  

tarbetekst  

teabetekst  

entsüklopeedia  

Õpik ptk 22–23,  

töövihik harj 92–101.  

Teksti vastuvõtt:  

võrdlemine;  

-

teadusliku teksti) eesmärk, tunnused 

ja ülesehitus;  

teabega (foto, joonis, skeem jm);  

lugemine ning tõlgendamine.  

 

Tekstiloome:  

kstist 

eesmärgipärase kokkuvõtte tegemine 

nii suuliselt kui ka kirjalikult.  

 

Õpilane:  

 

tabelit ja pilti omavahel seostada;  

eesmärgipäraselt kokku võtta ja 

vahendada nii suulises kui ka 

kirjalikus vormis.  

 

Teabetekstide 

keelekasutus.  

Juhend.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

vajaliku info otsimine 

raamatukogust ja 

internetist.  

3  juhend  Õpik ptk 24–25,  

töövihik harj 102–

111.  

Teksti vastuvõtt:  

analüüsimine ja parandamine.  

 

Tekstiloome:  

 

raamatukogust ja internetist.  

 

Õpilane:  

parendamisel omandatud keele- ja 

tekstimõisteid;  

kasutatud keelevahendite kohta;  

raamatukogust ja internetist.  
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Hinnatavad õpitulemused: teksti 

sõnastuse parandamine; juhendi 

koostamine.  

VI. LIITLAUSE  

Liitlause mõiste.  

Rindlause.  

4  liitlause  

osalause  

rindlause  

Õpik ptk 26–27,  

töövihiku harj 1–13.  

Õigekeelsus:  

moodustamine: rindlause osalausete 

ühendamise võimalused;  

 

 

Õpilane:  

kirjavahemärgistada.  

 

Põimlause.  

Põimlause õigekeelsus.  

Keerulised liitlaused.  

6  põimlause  

pealause  

kõrvallause  

segaliitlause  

Õpik ptk 28–30,  

töövihiku harj 14–31.  

Õigekeelsus:  

- ja 

kõrvallause eristamine;  

 

kirjavahemärgistamine.  

 

Õpilane:  

põhireegleid põimlause 

kirjavahemärgistamisel;  

-

mõisteid tekstide analüüsimisel.  

 

Hinnatav õpitulemus: kontrolltöö.  

VII. 

MEEDIATEGELIKKU

S  

Meedia mõjutab. 

Kriitiline lugemine.  

Reklaami keel.  

6  keeleline mõjutamine  

kriitliline lugemine  

reklaam  

meediaeetika  

sõnavabadus  

Õpik ptk 31–33,  

töövihik harj 32–44.  

Teksti vastuvõtt:  

kokkuvõtte tegemine ning 

asjakohaste küsimuste esitamine;  

-

lahutusliku meedia eristamine;  

varjatud mõjutamise äratundmine, 

Õpilane:  

kriitiliselt ning arusaamisega 

meediatekste;  

mõjutusvahendeid;  

omavahel, vahendab ja võtab 
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Meediaeetika. 

Sõnavabadus.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

kriitiline suhtumine 

meediasse.  

Sotsiaalained: ajaloost 

näiteid propaganda ja 

demagoogia kohta.  

peamiste keeleliste mõjutamisvõtete 

eristamine.  

 

Suuline suhtlus:  

line vahendamine;  

kommenteerimine vestlusringis;  

üle arutlemine;  

piirangute üle arutlemine.  

 

Tekstiloome:  

 

 

kokku, kommenteerib, esitab 

vastuväiteid.  

 

Hinnatav õpitulemus: rühmatöö 

reklaami kohta.  

VIII. LAUSELÜHEND 

JA OTSEKÕNE  

Lauselühendi mõiste ja 

õigekeelsus.  

Otsekõne. Üte.  

Otsekõnest kaudkõne.  

6  lauselühend  

otsekõne  

saatelause  

üte  

kaudkõne  

Õpik ptk 34–36,  

töövihik harj 45–57.  

Õigekeelsus:  

 

-

lausega;  

tsiteerimise kasutamine;  

kaudkõneks.  

 

Õpilane:  

põhireegleid;  

ud keele-

teadmisi tekstiloomes, tekste 

analüüsides ja hinnates.  
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IX. ALUSTEKSTI 

JÄRGI 

KIRJUTAMINE  

Tekstist uue tekstini.  

Referaat.  

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

töötamine 

alustekstidega.  

7  alustekst  

tsitaat  

referaat refereerimine  

Õpik ptk 37–38,  

töövihik harj 58–71.  

Teksti vastuvõtt:  

 

 

Tekstiloome:  

reprodutseerimine ning seostamine 

konkreetse teema piires;  

- ja 

teabetekstide) põhjal kirjutamine: 

refereerimine, arutlemine;  

viitamise eri võimaluste kasutamine.  

 

Õpilane:  

küsimusi, teeb kuuldu ja loetu 

põhjal järeldusi ning annab 

hinnanguid;  

sihipäraselt: kommenteerib, esitab 

vastuväiteid, loob tõlgendusi ja 

esitab arvamusi ning seostab teksti 

oma kogemuse ja mõtetega;  

tekstidega;  

tekste sobiva pikkuse ning 

täpsusega, allikale viidates.  

 

Hinnatavad õpitulemused: 

alusteksti põhjal kirjutatud tekstid, 

refereerimine.  
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EESTI KEELE AINEKAVA 9. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 2, KOKKU 70)  
 

 

Kohustuslik teema/maht 

(tundi) 
 Õpitulemused 

(kohustuslike teemade kohta) 
Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite rühmaks: 

frontaalne töö - F; koosõppimine - K; 

iseõppimine - I) 

o Soovituse

d 

lõimingu 

osas  

o (jaotus 

kolmeks: 

üldpädev

used – Ü, 

läbivad 

teemad – 

L, teised 

ained – T, 

kusjuures 

sulgudes 

tuuakse 

teemad) 

Soovitused hindamise 

osas 

 (hinnatakse 

õpilaste 

teadmisi ja 

oskusi, kuid ei 

hinnata 

hoiakuid ja 

väärtusi)  
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Suuline ja kirjalik suhtlus Esitab kuuldu ja loetu kohta 

küsimusi, teeb kuuldu põhjal 

järeldusi  ning annab hinnanguid 

 

Suudab asjalikult sekkuda 

avalikku diskussiooni 

meediakanalites, üritustel ja 

mujal; kommenteerib veebis 

asjakohaselt; 

 

Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. 

Veebipõhised suhtluskanalid: 

jututoad,blogid,kommen- 

taarid. 

Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja –

väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele. 

 

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine 

vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline 

vahendamine.Suhtlemine ajakirjanikuga. 

Väitlus, väitluse reeglid. 

Kirjandus:  

Näited ilukirjanduslikest 

tekstidest 

 

Väärtused ja kõlblus: 

Kaaslastega arvestamine  

eri kõneolukordades 

Järelduste tegemine ja 

hinnangute andmine. 

 

Ajaleheartikli 

kommenteerimine . 

 

 

Väitlus. 

Teksti vastuvõtt Loeb ja kuulab avaliku eluga 

kursisoleku ja õppimise või töö 

eesmärkidel ning isiklikust 

huvist; rakendab lugemise ja 

kuulamise eri viise ja võimalusi; 

 

Loeb ja kuulab sihipäraselt, 

kriitiliselt ja arusaamisega nii 

oma huvivaldkondade kui ka 

õpi- ja elutarbelisi tekste;     

 

Valib teadlikult oma 

lugemisvara; 

 

Suudab teha järeldusi kasutatud 

keelevahenditest, märkab 

kujundlikkust;                                                                                                                                                  

Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist 

teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline 

hindamine. 

 

Teabe talletamine ja süstematiseerimine. 

 

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega ( 

foto, joonis, skeem jm.). Pilttekstide ja 

teabegraafika lugemine ja tõlgendamine 

 

Tarbetekstide eesmärk, tarbetekstide tunnused 

ja ülesehitus. Tarbe- ja teabetekstidest olulise 

info leidmine, süstematiseerimine ja selle 

põhjal järelduste tegemine. 

 

Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-, meedia- ja 

reklaamitekstide keelekasutus. 

Teabekeskkond: 

Tutvumine 

veebikeskkonnaga , selle 

analüüsimine. 

 

Veebist teabe otsimine. 

 

 

 

Pildi järgi jutu 

koostamine 

 

 

 

Tarbetekstidest 

järelduste tegemine 

Tekstiloome Oskab eesmärgipäraselt 

kirjutada kirjandit; asjalikke 

kommentaare ja arvamus-

avaldusi;  

 

Oskab kirjutada elulugu, 

avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; 

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku 

kogemuse või alustekstide põhjal. 

Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, 

järeldus. 

Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu 

ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja 

võimalused. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: 

Teksti loomine kui 

protsess. 

Tarbetekstide koostamine. 

Arutlev kirjand. 

 

Eluloo koostamine. 

 

Avaldus. 

 

Seletuskiri. 
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Seostab oma kirjutise ja 

esinemise sündmuse või 

toimimnu eesmärgiga ja teiste 

tekstidega; 

 

Vahendab kuuldud ja loetud 

tekste eetiliselt, sobiva pikkuse 

ja täpsusega; 

Teksti sidusus. Jutustava , kirjeldava ja 

arutleva tekstiosa sidumine tervikuks. 

Sobivate keelendite  valimine kõnelemisel ja 

kirjutamisel  vastavalt suhtluseesmärkidele. 

Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära. 

 

Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja 

lausestusvigade parandamine. 

Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. 

Keelekujundite kasutamine 

tekstiloomel:konteksti sobivad  ja sobimatud 

kujundid. 

Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: 

elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

 

 

Taotlus. 

 

 

Õigekeelsus ja keelehoole Väärtustab eesti keele ühena 

Euroopa ja maailma keeltest; 

suhtestab keeli teadlikult, tajub 

nende erinevusi; 

 

Edastab võõrkeeles kuuldud ja 

loetud infot korrektses eesti 

keele ja arvestades eesti keele 

kasutuse väljakujunenud tavasid; 

 

Leiab oma sõnavara 

rikastamiseks keeleallikatest 

sõnade kontekstitähendusi, 

kasutusviise ja mõistesuhteid; 

 

Tunneb keelendite stiiliväärtust; 

oskab keelendeid tekstis mõista 

ja kasutada; 

 

Tuleb eesti kirjakeelega toime 

isiklikus ja avalikus elus ning 

edasi õppides. 

Üldteemad 

Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval: 

võimalused ja ohud. 

Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa 

keeled. 

Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega. 

 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Muutumatute sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. 

Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede 

õigekiri ja vormimoodustus. 

Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite 

käänamine. 

Poolitamine sh. võõrsõnade ja nimede 

poolitamine. 

Arvuti keelekorrektori kasutamine. 

 

Sõnavaraõpetus. 

Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad 

tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving. 

Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade 

tuletamine, liitmine ja tehissõnad. 

Kultuuriline identiteet: 

Eesti keel kui eesti ja 

soome-ugri identiteedi 

kandja; 

Eesti keele kujunemine. 

 

Ajalugu: keelte ajalooline 

kujunemine 

 

Võõrkeeled: 

Tuletusliited teistes 

keeltes 

Algustäheõigekiri teistes 

keeltes 

Võõrsõnade õigekiri. 

 

 

Kokku- ja 

lahkukirjutamine 

 

Lühendamine, 

poolitamine. 

 

Sõnaraamatute 

kasutamine 

 



Valga Põhikool 

 

Sagedamini esinevad tuletusliited ja nende 

tähendus. 

Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, 

keelealased veebiallikad. 

Sõnaraamatute kasutamine sõnade tähenduse 

ja stiilivärvingu leidmiseks 

 


