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EESTI KEELE AINEKAVA   

 

TEEMA ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÕIUMINE, 

LÄBIVAD TEEMAD 

5. KLASS 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 

Keelekasutus erinevates olukordades. 

 

Kaasõpilase j õpetaja eesmärgistatud 

kuulamine, kuuldule hinnangu andmine, 

kuuldu põhjal tegutsemine. 

 

Suuline arvamusavaldus etteantud teema 

piires, vastulausele reageerimine, 

seisukohastloobumine, väite põhjendamine. 

 

 

2. Teksti vastuvõtt 

 

Eesmärgistatud lugemine. 

 

Tööjuhendi lugemine 

 

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine. 

 

Kokkuvõte konkreetsest materjalist, kuuldu 

konspekteerimine. 

 

Trükised, nendes orienteerumine ja vajaliku 

teabe leidmine. 

 

 

Õpilane 

 valib juhendamise toel 

suhtluskanali 

 leiab paaris- või rühmatöö 

tulemusenavastuseid 

lihtsamatele 

probleemülesannetele, kasutades 

sobivalt kas suulist või 

kirjalikku keelevormi 

 esitab kuuldu ja loetu kohta 

küsimusi ning annab hinnanguid 

 

 

 

 

Õpilane 

 loeb ja kuulab isiklikust huvist 

ning õppimise eesmärkidel nii 

huvivaldkondade kui ka õpi- ja 

tarbetekste 

 rakendab tuttavat liiki teksti 

lugemisel ja kuulamisel eri viise 

ja võimalusi 

 valib juhendamise toel oma 

lugemisvara 

 

 

 

Oskab oma arvamust 

väljendada, 

põhjendada ja 

kaitsta.  

 

Oskab luua 

eakohasel tasemel 

keeleliselt 

korrektseid ning 

suhtlussituatsioonile 

vastavaid suulisi ja 

kirjalikke tekste ning 

mõista suulist kõnet. 

 

Oskab mõtestatult 

kuulata ja lugeda 

eakohaseid tekste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbivad teemad 

 Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 Teabekeskkond 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 Väärtused ja 

kõlblus 
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Visuaalselt esitatud info põhjal lihtsamate 

järelduste tegemine, seoste leidmine. 

 

3. Tekstiloome 

 

Ümberjutustamine: tekstilähedane, 

kokkuvõtlik, valikuline 

 

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu 

andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

Lühiettekande esitamine. 

 

Kirjeldamine. Kirjelduse ülesehitus. Autori 

suhtumine kirjeldatavasse ja selle 

väljendamine. 

 

Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-

põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 

Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. 

 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 

Eesti keel teiste keelte seas. 

 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

 Tähestik 

 Täis- ja kaashäälikud 

 Suluga ja suluta häälikud 

 Helilised ja helitud häälikud 

 Täis- ja kaashäälikud 

 Kaashäälikuühendi õigekiri 

 Silbitamine ja poolitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 jutustab, kirjeldab, arutleb 

suuliselt ja kirjalikult, vormistab 

kirjalikud tekstid korrektselt 

 esineb suuliselt (tervitab, võtab 

sõna, koostab ning peab 

lühikese ettekande ja kõne) 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 tunneb eesti häälikusüsteemi 

 järgib eesti keele õigekirja 

aluseid ja õpitud põhireegleid 

 moodustab ja 

kirjavahemärgistab lihtlauseid, 

sh koondlauseid 

 rakendab omandatud teadmisi 

tekstiloomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõiming 

 

 inimeseõpetus 

 

 loodusõpetus 

 

 matemaatika 

 

 kirjandus 
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Sõnavaraõpetus 

 Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, 

liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja 

liitega sõna erinevused. 

 Sõnavara avardamine ja täpsustamine. 

Sõna tähenduse leidmine 

sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka 

veebivariandist) 

 

Vormiõpetus 

 Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja 

muutumatud sõnad. 

 Tegusõna: tegusõna pööramine ainsuses ja 

mitmuses; tegusõna oleviku- ja 

lihtminevikuvormi moodustamine ja 

kasutamine tekstis; jaatava ja eitava kõne 

kasutamine. 

 Käändsõna liigid. 

 Käänamine: käänded, nende küsimused ja 

tähendus; käändevormide kasutamine 

tekstis. 

 Ainsus ja mitmus 

 

Lausõpetus 

 Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise 

lihtsamaid võimalusi. Koondlause 

kasutamine tekstis. 

 Lihtlause. Lihtlause (sh koondlause) 

kirjavahemärgid, nende kasutamine 

tekstis. Küsi-, väit- ja hüüdlause 

lõpumärgid ja kasutamine.  
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Muud õigekirja teemad 

 Algusttäheõigekiri : nimi, nimetus ja 

pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 

 

 

 

TEEMA 

 

ÕPITULEMUSED PÄDEVUSED LÄBIVAD TEEMAD JA 

LÕIMING 

 

6. KLASS 

 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 

Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: 

koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning 

kirjalikus tekstis. 

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. 

Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldu kohta 

arvamuse esitamine.  

Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud 

teemal, vastulausele reageerimine ning 

seisukohast loobumine.  

Küsimustele vastamine, esitlus ja tutvustus.  

Väite põhjendamine. 

Seisukoha põhjendamine paaris- või rühmatöö 

ajal ning kõnejärg. Kaaslase täiendamine ja 

parandamine.  

Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja 

 

 

 

Õpilane  

 

 oskab juhendamise abil 

olukorrale vastava suhtluskanali 

valida; 

 esitab kuuldu ja loetu kohta 

küsimusi ning avaldab 

arvamust; 

 lahendab lihtsamaid 

probleemülesandeid paaris- ja 

rühmatöös;  

 oskab oma seisukohta 

põhjendada ja vajaduse korral 

sellest taganeda; 

 oskab teha kuuldu ja loetu kohta 

nii suulist kui ka kirjalikku 

kokkuvõtet 

 

 

 

5) tunneb õpitud 

tekstiliike ning 

nende 

kasutamise 

võimalusi; 

6) oskab teha 

kuuldust ja 

loetust 

kokkuvõtet nii 

suuliselt kui ka 

kirjalikult; 

7) oskab koostada 

õppetööks ja 

eluks vajalikke 

tekste ning neid 

korrektselt 

vormistada; 

 

 

 

Läbivad teemad 

 

 Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 

 Teabekeskkond 

 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

 Väärtused ja 

kõlblus 
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tunnustuse avaldamine.  

Klassivestlus, diskussioon. 

Telefonivestluse alustamine ja lõpetamine.  

Virtuaalkeskkonnas suhtlemise eesmärgid, 

võimalused, ohud, privaatsus ja avalikkus. E-kiri. 

 

2. Teksti vastuvõtt 

 

Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes 

orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine.  

Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) 

põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste 

leidmine. 

Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, 

kokkuvõtte tegemine, kuuldu konspekteerimine.  

Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. 

Trükiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, 

pildiallkiri.  

Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, 

adressaat.  

 

Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, 

toodete etiketid.  

 

Skeemist, tabelist, kuulutusest, sõiduplaanist ja 

hinnakirjast andmete kirjapanek ning seoste 

esiletoomine.  

 

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 

 tunneb õpitud tekstiliike ja 

nende kasutamise võimalusi; 

 loeb ja mõistab eakohaseid õpi- 

ja elutarbelisi ning 

huvivaldkondade tekste; 

 võrdleb tekste, esitab küsimusi 

ja avaldab arvamust, teeb 

tekstist lühikokkuvõtte;  

 kasutab töös tekstidega õpitud 

keele- ja tekstimõisteid 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) tunneb esinemise 

ettevalmistuse 

põhietappe ja 

esineb suuliselt; 

9) suhtleb 

eesmärgipäraselt 

ja valib 

kontekstile 

vastava 

suhtluskanali, 

kuulab 

eesmärgistatult; 

10) tunneb eesti 

õigekirja aluseid 

ja põhireegleid; 

11) oskab kasutada 

ÕSi ja 

interaktiivseid 

õigekeelsusallika

id 

 

Lõiming 

 

 inimeseõpetus 

 

 loodusõpetus 

 

 matemaatika 

 

 kirjandus 

 

 kunstiõpetus 
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3. Tekstiloome 
 

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine 

nii kirjalikult kui ka suuliselt.  

Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja 

mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 

viimistlemine, toimetamine ja avaldamine, 

tagasiside saamine. 

Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, 

lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 

parandamine. 

Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse 

lihtsamad võtted.  

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende 

usaldusväärsus.  

Eri allikatest pärit info võrdlemine, olulise 

eristamine ebaolulisest.  

Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt 

ja arvamus.  

Uue info seostamine oma teadmiste ja 

kogemustega. 

Lühiettekanne ja esitlus internetist või 

teatmeteostest leitud info põhjal.  

Privaatses ja avalikus keskkonnas suhtlemise 

eetika. 

Kiri, ümbriku vormistamine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike 

 

 

 

Õpilane 

 

 leiab juhendamise abil 

tekstiloomeks vajalikku 

teavet;  

 koostab ning peab lühikese 

ettekande; 

 tunneb kirjutamiseks ja 

esinemiseks valmistumise 

põhietappe; 

 jutustab, kirjeldab ning 

arutleb suuliselt ja 

kirjalikult; 

 esineb suuliselt, võtab 

sõna, koostab ja peab 

lühikese ettekande;  

 avaldab viisakalt ja 

olukorrast lähtudes 

arvamust sündmuse, 

nähtuse või teksti kohta nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; 

 kirjutab eesmärgipäraselt 

loovtöid ja kirju; 

 vormistab kirjalikud tekstid 
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tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja 

inimese kirjeldamine. Autori suhtumine 

kirjeldatavasse ning selle väljendamine. 

Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest 

jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. 

Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 

Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. 

Arutlemine. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

 

Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta 

lugemissoovituse kirjutamine.  

 

Luuletuse kirjutamine 

 

 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 

Eesti keel teiste keelte seas. Sugulaskeeled ja 

sugulasrahvad. 

 

Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 

Häälikuõpetus ja õigekiri  

 Häälikurühmad 

 Häälikuühendid. Kaashäälikuühendi 

õigekiri.  

 Tähed g, b, d s-tähe kõrval.  

 Tähe h õigekiri.  

 Tähtede i ja j õigekiri (tegijanimed ja 

korrektselt; 

 kasutab tekste luues ja 

seostades omandatud 

keele- ja tekstimõisteid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, 

sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide 

kasutust ning järgib eesti õigekirja 

aluseid ja õpitud põhireegleid;  

2) moodustab ja kirjavahemärgistab 

lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, 

ja lihtsamaid liitlauseid;  

3) oskab kasutada veebi- ja 

pabersõnaraamatut sõna tähenduse 

ja õigekirja kontrollimiseks; 
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liitsõnad).  

 Liidete gi ja ki õigekiri.  

 Sagedamini esinevate võõrsõnade 

tähendus, hääldus ja õigekiri.  

 Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).  

 Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest 

(nii raamatu- kui ka internetivariandist). 

 

Sõnavaraõpetus  

 Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, 

uudissõnad, murdesõnad, släng.  

 Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, 

nende kasutamine.  

 Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. 

Igapäevaste võõrsõnade asendamine 

omasõnadega ja vastupidi. 

  

 Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, 

liitsõna tähendusvarjund. 

 

  

 Liitsõna ja liitega sõna erinevused. 

  

 Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest 

(nii raamatu- kui ka internetivariandist).  

 

4) rakendab omandatud keeleteadmisi 

tekstiloomes ning tekste analüüsides 

ja hinnates. 
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Vormiõpetus ja õigekiri.  

 Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja 

muutumatud sõnad. 

 Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, liht-, 

täis- ja enneminevik. Jaatava ja eitava 

kõne kasutamine. Tegusõna pööramine 

ainsuses ning mitmuses. Tegusõna 

oleviku- ja minevikuvormi kasutamine 

tekstis. 

 

 Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, 

omadussõna, arvsõna, asesõna. 

Käänamine. Käänded, nende küsimused 

ning tähendus. Õige käände valik 

olenevalt lause kontekstist. Ainsus ja 

mitmus.  

 Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

  

 Omadussõnade võrdlusastmed. 

Võrdlusastmete kasutamine.  

 

 Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine 

(ne- ja line-liitelised omadussõnad). 

  

 Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite 

kirjutamine.  

 

 Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine.  
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 Arvsõnade kasutamine tekstis.  

 

 Sõnaraamatute kasutamine käändsõna 

põhivormide kontrollimiseks. 

Lauseõpetus ja õigekiri  

 Lause. Alus ja öeldis.  

 Lihtsamad lause laiendamise võimalused.  

 Korduvate lauseliikmete 

kirjavahemärgistamine koondlauses.  

 Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. 

Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning 

nende kasutamine. 

  Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. 

Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe 

järjestikuse osalausega liitlause 

kirjavahemärgistamine. 

 Otsekõne ja saatelause. Saatelause 

otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne 

kirjavahemärgid.  

 Üte ja selle kirjavahemärgid.  

 

Muud õigekirjateemad  

 Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja 

pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 

Ajaloosündmused. Ametinimetused ja 

üldnimetused. Perioodikaväljaanded. 

Teoste pealkirjad. 
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 Üldkasutatavad lühendid. Lühendite 

õigekiri. Lühendite lugemine  

 

 

TEEMA 

 

 

ÕPITULEMUSED 

 

PÄDEVUSED 

 

LÄBIVAD TEEMAD JA 

LÕIMING 

7. KLASS 

 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 

Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, 

asjakohaste küsimuste esitamine. 

 

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite 

valik. 

 

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine 

vestlusringis 

 

 

 

 

 

2. Teksti vastuvõtt 

 

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega. 

Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja 

tõlgendamine. 

 

Meedia olemus ja eesmärgid. Fakti ja arvamuse 

eristamine. 

 

 

 

Õpilane 

 oskab valida suhtluskanalit; 

peab avalikku kirja- ja 

meilivahetust. 

 esitab kuuldu ja loetu põhjal 

küsimusi, teeb kuuldu ja 

loetu põhjal järeldusi ning 

annab hinnanguid 

 võtab loetut ja kuuldut 

eesmärgipäraselt kokku ja 

vahendab nii suulises kui ka 

kirjalikus vormis 

 

 

Õpilane 

 seostab omavahel teksti, seda 

toetavat tabelit, pilti, heli 

 reageerib tekstidele sihipäraselt 

nii suuliselt kui ka kirjalikult 

ning sobivas vormis: võrdleb 

tekste omavahel, selgitab 

arusaamatuks jäänut, esitab 

küsimusi, vahendab ja võtab 

 

 

 

Suudab end 

olukorda ja 

suhtluspartnereid 

arvestades kõnes ja 

kirjas selgelt ja 

asjakohaselt 

väljendada, mõista 

ja tõlgendada 

erinevaid tekste, 

tunneb ja järgib 

õigekirjareegleid. 

 

Suudab väljendada 

ennast 

loominguliselt. 

 

Tunneb ja austab 

oma keelt ja kultuuri 

ning aitab kaasa 

eesti keele ja 

kultuuri säilimisele 

ja arengule. 

 

 

 

Läbivad teemad 

 Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 Teabekeskkond 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 Väärtused ja 

kõlblus 
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Meediateksti põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, 

intervjuu, reportaaž, kuulutus. 

 

Tele- ja raadiosaated. 

 

 

 

 

 

 

3. Tekstiloome 

 

Kiri. Kirja vormistamine ja keelevahendite valik. 

 

Teabe edastamine ja taasesitamine. 

 

Uudisloo ettevalmistamine ja kirjutamine, 

vastutus avaldatu ees. 

 

Intervjuu tegemine ja vormistamine. 

 

Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti 

arvutitöötlus. 

 

Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine. 

 

 

 

  

 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 

kokku, kommenteerib, esitab 

vastuväiteid, loob tõlgendusi ja 

esitab arvamusi ning seostab 

teksti oma kogemuste ja 

mõtetega 

 kasutab omandatud keele- ja 

tekstimõisteid  

 

 

Õpilane 

 avaldab ja põhjendab viisakalt, 

asja- ja olukohaselt oma 

arvamust ja seisukohta nii 

suulises kui ka kirjalikus vormis 

 kasutab omandatud keele- ja 

tekstimõisteid nii teksti luues 

kui ka seostades 

 oskab ette valmistada, kirjutada 

ja suuliselt esitada jutustavaid, 

kirjeldavaid ja arutlevaid tekste; 

vormistab tekstid korrektselt 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 eristab kirjakeelt argikeelest 

 teab eesti keele murdeid 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja 

 

 

 

 

Lõiming 

 kirjandus 

 matemaatika 

 inimeseõpetus 
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Kirjakeel, argikeel, murded. 

 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

 Häälikute liigitamine 

 Kaashäälikuühendi õigekiri 

 Oma- ja võõrsõnad. Võõrsõnade õigekiri 

 Silbitamine, lühike ja pikk silp 

 Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja 

õigekirja seosed. 

 ÕS-ist (nii raamatu- kui ka 

veebivariandist) õigekirja ja õigehäälduse 

kontrollimine. 

 

Sõnavaraõpetus 

 Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, 

sünonüümide tähendusvarjundid. 

 Homonüümid ja veaohtlikud paronüümid. 

 

Vormiõpetus ja õigekiri 

 Sõnaliigid. Sõnaliikide funktsioon lauses. 

 Tegusõna vormid. Tegusõna vormide 

kasutamine lauses.  

 Veaohtlikud tegusõnad ja sõnavormid.  

 Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. Tegusõna 

kokku- ja lahkukirjutamine. 

 Käändsõnad. Käänamine. 

 Veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. 

 Omadussõnade võrdlusastmed. 

Veaohtlikud sõnad. 

 Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamine. 

 Õige sõnavormi leidmine ÕS-ist, 

põhireegleid 

 oskab õigekirjajuhiseid leida 

veebiallikatest, sõna- ja 

käsiraamatutest 

 teab eesti keele häälikusüsteemi, 

sõnaliike ja –vorme 

 rakendab omandatud 

keeleteadmisi tekstiloomes, 

tekste analüüsides ja hinnates 

 teab õpitud tekstiliikide keelelisi 

erijooni 

 kasutab tekstide koostamisel 

tavakohast ülesehitust ja 

vormistust 
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vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. 

 Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, 

kuupäevad, aastad, kellaajad. 

 Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade 

eristamine. 

 

TEEMA 

 

 

ÕPITULEMUSED 

 

PÄDEVUSED 

 

LÄBIVAD TEEMAD JA 

LÕIMING 

 

8. KLASS 

 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 

Suhtlusolukord. Erinevates suhtlusolukordades 

osalemine. Suhtlusolukorra ja –partneriga 

arvestamine. 

 

Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: 

pöördumine, tervitamine, telefonivestlus. 

 

Suhtlemine rühmas. Diskussioon. Kompromissi 

leidmine. Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu 

andmine.  

 

Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine. 

 

Väitlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 peab sobivalt telefoni- ja 

mobiilivestlusi 

 käsitleb koos partneri või 

rühmaga sihipäraselt 

eakohaseid teemasid ning 

lahendab 

probleemülesandeid, 

kasutades sobivalt kas 

suulist või kirjalikku 

keelevormi 

 oskab algatada, arendada, 

tõrjuda ja katkestada nii 

suhtlust kui kateemasid 

 väljendab oma seisukohti ja 

sõnastab vajadusel oma 

eriarvamuse 

 teeb ettepanekuid, esitab 

omapoolseid põhjendusi, 

annab vajadusel lisateavet 

 

 

 

 

Suudab end 

olukorda ja 

suhtluspartnereid 

arvestades kõnes ja 

kirjas selgelt ja 

asjakohaselt 

väljendada, mõista 

ja tõlgendada 

erinevaid tekste, 

tunneb ja järgib 

õigekirjareegleid. 

 

Suudab väljendada 

ennast 

loominguliselt. 

 

Tunneb ja austab 

oma keelt ja kultuuri 

ning aitab kaasa 

eesti keele ja 

kultuuri säilimisele 

 

 

 

Läbivad teemad 

 

 Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 

 Teabekeskkond 

 

 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

 Väärtused ja 

kõlblus 
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2. Teksti vastuvõtt 

 

Peamised tekstiliigid, nende eesmärgid. Teksti 

vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja 

võrdlemine. 

 

Kõne kuulamine, märkmete tegemine. 

Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste 

esitamine. 

 

Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, 

tekstist kokkuvõtte tegemine. 

 

Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk, tunnused 

ja keel. Kriitiline lugemine. Peamised keelelised 

mõjutamisvõtted, demagoogia. 

 

Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse 

põhimõte ja selle piirangud. 

 

Teabetekstide eesmärk, tunnused ja ülesehitus. 

Juhend ja uurimus. Pilttekstide ja teabegraafika 

lugemine ja tõlgendamine. 

 

 

3. Tekstiloome 

 

Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine 

konkreetse teema või isikliku kogemuse piires. 

 

Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. 

 

 

Õpilane 

 orienteerub tekstimaailmas: 

tunneb olulisi tekstiliike, nende 

põhijooni ja kasutusvõimalusi 

 teab, et teksti väljenduslaad 

sõltub teksti 

kasutusvaldkonnast, liigist ja 

autorist 

 eristab tarbe-, teabe-, meedia- ja 

reklaamitekstide stiile 

üksteisest, argisuhtluse ja 

ilukirjanduse stiilist 

 teab peamisi mõjutusvahendeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 leiab tekstiloomeks vajalikku 

kirjalikku või suulist teavet 

raamatukogust ja internetist 

 valib kriitiliselt oma 

teabeallikaid ja osutab nendele 

ja arengule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõiming 

 

 Kirjandus 

 

 Matemaatika 

 

 Inimeseõpetus 
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Refereerimine. Teabeallikatele ja alustekstidele 

viitamise võimalused. Viidete vormistamine. 

 

Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja 

esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande 

koostamine ja esitamine. 

 

Kirjandi kirjutamise eeltöö. Kirjandi teema ja 

peamõte, kirjandi ülesehitus. Teksti ligendamine. 

Jutustava, kirjeldava ja arutleva kirjandi 

kirjutamine. 

 

 

 

 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 

Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil 

 

Algustäheõigekiri 

 Nimi, nimetus ja pealkiri (isikud ja 

olendid; kohad ja ehitised; asutused, 

ettevõtted ja organisatsioonid; riigid ja 

osariigid; perioodikaväljaanded; teosed, 

dokumendid ja sarjad; ajaloosündmused; 

üritused; kaubad). 

 

Lauseõpetus ja õigekiri 

 Lause. Lause suhtluseesmärgid. 

 Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus 

ja öeldistäide. Täiend. 

 Korduvate eri- ja samaliigiliste 

sobivas vormis 

 tunneb esinemise ettevalmistuse 

ja kirjutamise protsesse ja 

kohandab neid oma 

eesmärkidele 

 oskab eesmärgipäraselt kirjutada 

kirjandit 

 oskab suuliselt esineda (tervitab, 

võtab sõna, koostab ja peab 

lühikest ettekannet ja kõnet) 

 

 

 

 

Õpilane 

 teab eesti keele lauseehituse 

peajooni; oskab keelendeid 

tekstis mõista ja kasutada 

 teab suulise ja kirjaliku 

keelevormi erijooni 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid 

 oskab õigekirjajuhiseid leida 

sõna- ja käsiraamatutest  ning 

veebiallikatest 

 rakendab omandatud 

keeleteadmisi tekstiloomes, 

tekste analüüsides ja hinnates 

 teab õpitud tekstiliikide keelelisi 

erijooni 

 kasutab tekstide koostamisel 

tavakohast ülesehitust ja 
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lauseliikmete ja täiendite 

kirjavahemärgistamine. Koondlause. 

 Lisandi ja ütte kirjavahemärgistamine ja 

kasutamine lauses. 

 Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. 

 Rindlause. Rindlause osalausete 

ühendamise võimalused, rindlause 

kirjavahemärgistamine. 

 Põimlause. Pea- ja kõrvallause. Põimlause 

õigekiri. Segaliitlause. 

 Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. 

Lauselühendi asendamine kõrvallausega. 

 Liht – ja liitlause sõnajärg. 

 Otsekõne, kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega 

lause muutmine kaudkõneks. 

vormistust 

 

TEEMA 

 

 

ÕPITULEMUSED 

 

PÄDEVUSED 

 

LÄBIVAD TEEMAD JA 

LÕIMING 

 

9. KLASS  

 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 

Suhtlusolukord, selle komponendid, 

suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades 

osalemine. Suhtlusolukorra ja -partneri 

arvestamine.  

 

Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: 

pöördumine, tervitamine, suhtlemise lõpetamine.  

 

Telefonivestlus. 

 

 

 

 

Õpilane 

 

 oskab oma seisukohti 

väljendada ning sõnastab 

vajaduse korral 

eriarvamuse;  

 esitab kuuldu ja loetu 

põhjal küsimusi, teeb 

järeldusi ning annab 

 

 tuleb toime 

eesti 

kirjakeelega 

tavasuhtluses 

ja avalikult 

esinedes ning 

edasi 

õppides; 

 suhtleb 

eesmärgi-

päraselt ja 

valib sobiva 

 

 

 

Läbivad teemad 

 

 Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine 

 

 Teabekeskkond 

 

 

 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
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Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje 

hoidmine. Rühmatöö ajal arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine. 

Diskussioon. Kompromissi leidmine ning 

kaaslase öeldu/tehtu täiendamine ja parandamine.  

Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine.  

Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine. 

Väitlus, väitluse reeglid.  

Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine ning 

asjakohaste küsimuste esitamine. 

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite 

valik.  

Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. 

Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, 

kommentaarid. Veebis kommenteerimine.  

Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju 

keelekasutusele.  

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine. Loetu 

kirjalik ja suuline vahendamine.  

 

2. Teksti vastuvõtt 

 

Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe- ja 

meediažanrid), nende eesmärgid ning 

keelekasutus. Eri liiki tekstide lugemine ja 

võrdlemine. 

hinnanguid; 

 oskab kuuldu ja loetu nii 

suulises kui ka kirjalikus 

vormis kokku võtta; 

 oskab nii suhtlust kui ka 

teemasid algatada, 

arendada, tõrjuda ja 

katkestada; 

 oskab eakohastel teemadel 

arutleda ja 

probleemülesandeid 

lahendada ning osaleb 

diskussioonides;  

 kasutab asjakohaseid 

suulise ja kirjaliku 

suhtlemise tavasid ja 

võimalusi. 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 

 tunneb peamisi tekstiliike, 

nende põhijooni ning 

kasutamise võimalusi; 

 loeb ja kuulab sihipäraselt, 

suhtluskanal, 

väljendub 

kõnes ja 

kirjas 

asjakohaselt 

ning selgelt;  

 järgib 

kirjutades 

eesti 

õigekirja 

aluseid ja 

põhireegleid; 

 kuulab ja 

loeb 

arusaamisega 

eri liiki 

tekste, teeb 

kuuldu ja 

loetu põhjal 

järeldusi 

ning avaldab 

arvamust, 

vahendab 

loetut ja 

kuuldut 

suuliselt ning 

kirjalikult; 

 tunneb 

tekstiliike ja 

nende 

 

 Väärtused ja 

kõlblus 
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Tarbetekstide (juhend, elulookirjeldus, avaldus, 

seletuskiri) eesmärk, tunnused ja ülesehitus. 

Tarbetekstidest olulise info leidmine ning selle 

põhjal järelduste tegemine. 

Teabetekstide (õpikutekst, populaarteaduslik 

tekst) eesmärk, tunnused ja ülesehitus.  

Uurimuse eesmärk ning ülesehitus.  

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, 

joonis, skeem). Pilttekstide ja teabegraafika 

lugemine ning tõlgendamine.  

Kõne kuulamine ning märkmete tegemine. Kõnest 

olulise teabe ja probleemide leidmine ning 

kokkuvõtte tegemine. Konspekteerimine. Kõne 

põhjal küsimuste esitamine.  

Veebist teabe otsimine ning teabeallikate ja info 

kriitiline hindamine. Teabe talletamine ning 

süstematiseerimine. 

Meediatekstide põhiliigid ja tunnused: uudislugu, 

arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus. 

Uudise ülesehitus ja pealkiri. Arvamusloo 

ülesehitus ja pealkiri.  

Peamised keelelised mõjutamisvõtted. Kriitiline 

lugemine.  

Fakti ja arvamuse eristamine.  

Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Põhilised 

meediakanalid. Televisioon ning raadio: avalik-

õiguslikud ja erakanalid. Meediaeetika kesksed 

põhimõtted.  

kriitiliselt ning 

arusaamisega nii oma 

huvivaldkondade kui ka 

õpi- ja elutarbelisi tekste; 

 teab, et teksti väljenduslaad 

oleneb teksti 

kasutusvaldkonnast, liigist 

ja autorist; 

 suudab kasutatud 

keelevahendite kohta 

järeldusi teha ning märkab 

kujundlikkust  

mõjutusvahendina; 

 seostab omavahel teksti, 

seda toetavat tabelit, pilti ja 

heli; 

 oskab tekste võrrelda; 

osutab, mis tekstis on 

arusaamatuks jäänud; 

suudab teksti kohta 

küsimusi ja vastuväiteid 

esitada, arvamust avaldada, 

teksti vahendada ja kokku 

võtta, kommenteerida, 

tõlgendada ning oma 

kogemuse ja mõtetega 

seostada; 

 kasutab omandatud keele- 

kasutusvõim

alusi ning 

oskab 

eesmärgipä-

raselt eri liiki 

tekstide 

koostamiseks 

ja 

esitamiseks 

valmistuda; 

 koostab eri 

liiki tekste ja 

vormistab 

need 

korrektselt;  

 avaldab 

arvamust 

põhjendatult 

ja keeleliselt 

korrektselt; 

 mõistab eesti 

keele tähtsust 

rahvuskul-

tuuris ning 

hea 

keeleoskuse 

vajalikkust; 

 hindab 

meediast ja 

Lõiming 

 

 Kirjandus 

 

 Matemaatika 

 

 Inimeseõpetus 
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Sõnavabaduse põhimõte ning selle piirangud.  

Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia.  

Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja 

tunnused. Avalik ja varjatud mõjutamine.  

 

3. Tekstiloome 

Teabe leidmine, reprodutseerimine ning 

seostamine konkreetse teema või isikliku 

kogemuse piires.  

 

Alustekstide (meedia- ja teabetekstid) põhjal 

kirjutamine: refereerimine, arutlemine.  

 

Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise 

võimalused.  

Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja 

esitamine. Kõne näitlikustamine.  

Ettekande koostamine ning esitamine. 

Uudise kirjutamine: materjali kogumine, 

infoallikad, vastutus avaldatu eest. Uudise 

pealkirjastamine. 

Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, 

kirjutamine, toimetamine ja vormistamine. 

Arvamuse kirjutamine: seisukoha kujundamine 

käsitletava probleemi kohta, selle põhjendamine. 

Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, 

kava koostamine, mustandi kirjutamine. Kirjandi 

teema ja peamõte. Kirjandi ülesehitus. Teksti 

ja tekstimõisteid teksti 

tõlgendamisel, seoste 

loomisel ning tekstile 

reageerides. 

 

 

 

Õpilane 

 

 leiab tekstiloomeks 

vajalikku teavet 

raamatukogust ja 

internetist, valib kriitiliselt 

teabeallikaid ning osundab 

neid sobivas vormis; 

 tunneb kirjutamiseks ja 

esinemiseks valmistumise 

etappe; 

 oskab suuliselt esineda 

(tervitab, võtab sõna, 

koostab ning peab lühikese 

ettekande ja kõne); 

 oskab eesmärgipäraselt 

kirjutada, eri liiki tekste 

(referaat, kirjand, 

kommentaar, 

arvamusavaldus, elulugu, 

avaldus, seletuskiri) 

korrektselt vormistada ning 

internetist 

leitud 

asjakohast 

teavet 

kriitiliselt 

ning kasutab 

seda 

sihipäraselt; 

 kasutab 

sõna- ja 

käsiraama-

tuid ning 

leiab 

õigekeelsus-

abi 

internetialli-

katest 
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liigendamine.  

Jutustava, kirjeldava ja arutleva kirjandi 

kirjutamine.  

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku 

kogemuse või alustekstide põhjal.  

Teksti pealkirjastamine.  

Tekstilõik ja selle ülesehitus: väide, põhjendus, 

järeldus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja 

võimalused. Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava 

ja arutleva tekstiosa tervikuks sidumine. 

Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite 

valik.  

Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: 

elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

Suhtluseesmärkide kaudu sobivate keelendite 

valimine kõnelemisel ja kirjutamisel. Kirjaliku ja 

suulise keelekasutuse eripära.  

Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja 

lausestusvigade parandamine. Keeleteadmiste 

rakendamine töös tekstidega.  

Keelekujundite kasutamine tekstiloomes: 

konteksti sobivad ja sobimatud kujundid. 

Kirjalike tööde vormistamise ja teksti 

arvutitöötluse põhimõtted  

 

 

5. Õigekeelsus ja keelehoole  

suuliselt esitada;  

 seostab oma kirjutise ja 

esinemise sündmuse või 

toimingu eesmärgiga, 

vahendab kuuldud ja loetud 

tekste sobiva pikkuse ja 

täpsusega, viidates allikale; 

 põhjendab ning avaldab 

viisakalt ja asjakohaselt 

arvamust ja seisukohta 

sündmuse, nähtuse või 

teksti kohta nii suuliselt kui 

ka kirjalikult; 

 oskab kasutada omandatud 

keele- ja tekstimõisteid nii 

tekste luues kui ka 

seostades. 
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Kirjakeel ja kõnekeel. Eesti keele erikujud.  

 

Oskussõnavara.  

 

Eesti kirjakeele kujunemine. Keeleuuendus ja 

keele areng: võimalused ja ohud . 

 

Keelesugulus, soome-ugri ja indoeuroopa keeled. 

Eesti keele eripära ning võrdlus teiste keeltega.  

Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, 

keelealased internetiallikad. Sõnaraamatute 

kasutamine sõnade õigekirja, õigehäälduse, õige 

muutmisviisi, tähenduse ning stiilivärvingu 

leidmiseks. 

Häälikuõpetus ja õigekiri.  

 Häälikute liigitamine.  

 Kaashäälikuühendi põhireegli 

rakendamine liitega sõnades, 

kaashäälikuühendi õigekirja erandid.  

 Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad.  

 Silbitamine. Poolitamine, sealhulgas 

võõrsõnad ja nimed.  

 Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja 

õigekirja seosed.  

 Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike 

võõrsõnade õigekiri.  

 Õigekeelsussõnaraamatust (nii 

Õpilane 

 

 väärtustab eesti keelt ühena 

Euroopa ja maailma 

keeltest ning tajub eesti 

keele eripära, suhestab 

keeli teadlikult, tajub nende 

erinevusi; 

 järgib eesti õigekirja 

aluseid ja põhireegleid, 

oskab leida 

õigekirjajuhiseid 

internetiallikatest ning 

sõna- ja käsiraamatutest, 

kasutab arvuti 

õigekirjakorrektorit;   

 tuleb eesti kirjakeelega 

toime tavasuhtluses ja 

avalikult esinedes ning 

edasi õppides; 

 teab eesti keele 

häälikusüsteemi, sõnaliike 

ja -vorme ning lauseehituse 

peajooni, tunneb keelendite 

stiiliväärtust, kasutab ja 

mõistab tekstis keelendeid; 

 teab õpitud tekstiliikide 

keelelisi erijooni, kasutab 

tekste koostades tavakohast 
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interneti- kui ka raamatuvariandist) 

õigekirja ning õigehäälduse 

kontrollimine. 

Sõnavaraõpetus.  

 Sõna ja tähendus. Sõnastuse 

rikastamine: sünonüümide 

tähendusvarjundid, homonüümid ja  

veaohtlikud paronüümid.  

 Keelendite stiilivärving, seda 

mõjutavad tegurid. Fraseologismid, 

nende stiilivärving. 

 

 Sõnavara täiendamise võimalused: 

sõnade tuletamine ja liitmine ning 

tehissõnad. Sagedamini esinevad 

tuletusliited. 

Vormiõpetus ja õigekiri.  

 Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad 

ning muutumatud sõnad.  

 Sõnaliikide funktsioon lauses. 

 

 Tegusõna pöördelised vormid: pööre, 

arv, aeg, kõneviis, tegumood.  

 

 Tegusõna vormide kasutamine 

lauses.  

 

 Tegusõna käändelised vormid.  

 

ülesehitust ning vormistust;  

 teab suulise ja kirjaliku 

kõne erijooni ning eristab 

kirjakeelt kõnekeelest;  

 teab eesti kirjakeele arengu 

etappe ja eesti keele 

murdeid. 
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 Veaohtlikud tegusõnad ja 

sõnavormid; õige pöördevormi 

leidmine õigekeelsussõnaraamatust. 

Vormimoodustus tüüpsõna eeskujul.  

 

 Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. 

Tegusõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. 

 

 Käändsõnad. Käänetevahelised 

seosed. Veaohtlikud käändevormid.. 

Vormimoodustus tüüpsõna eeskujul.  

 

 Omadussõna võrdlusastmed: 

veaohtlikud sõnad.  

 

 Käändsõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. 

 

 Numbrite kirjutamine: põhi- ja 

järgarvud, kuupäevad, aastad, 

kellaajad. 

 

 Muutumatud sõnad. Määr- ja 

kaassõnade eristamine. Muutumatute 

sõnade kokku- ja lahkukirjutamise 

põhireeglid. 

 

Lauseõpetus ja õigekiri.  

 Lause. Lause suhtluseesmärgid.  
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 Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, 

määrus ja öeldistäide.  

 Täiend. Korduvate eri- ja 

samaliigiliste lauseliikmete ning 

täiendite kirjavahemärgistamine, 

koondlause.  

 Lisandi ja ütte kirjavahemärgistamine 

ning kasutamine lauses.  

 

 Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri.  

 

 Rindlause. Rindlause osalausete 

ühendamise võimalused, rindlause 

kirjavahemärgistamine.  

 

 Põimlause. Pea- ja kõrvallause. 

Põimlause õigekiri. Segaliitlause.  

 

 Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. 

Lauselühendi asendamine 

kõrvallausega.  

 

 Liht- ja liitlause sõnajärg.  

 

 Otsekõne, kaudkõne ning tsitaat. 

Otsekõnega lause muutmine 

kaudkõneks. 

 

Muud õigekirjateemad.  

 Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja 
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pealkiri. Isikud ja olendid. Kohad ja 

ehitised. Asutused, ettevõtted ja 

organisatsioonid, riigid ja osariigid. 

Perioodikaväljaanded. Teosed, 

dokumendid ja sarjad. 

Ajaloosündmused. Üritused. Kaubad. 

 

 Tsitaatsõnade märkimine kirjas.  

 

 Võõrnimede õigekiri ja 

vormimoodustus.  

 

 Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, 

lühendite käänamine.  

 

 Arvuti keelekorrektori kasutamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 


