
Ainekava 

Eesti keel 7. klass 

Teemad Õpe ja koostöö 
1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, 
asjakohaste küsimuste esitamine. 
Meilivahetus, meili kirjutamine ja 
keelevahendite valik. 
Aktuaalse meediateksti kommenteerimine 
vestlusringis. 
 

Lõiming  
Sotsiaalained.  Sotsiaalainete  õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
inimsuhete mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Väitlustes 
propageeritakse tervislikku eluviisi ning 
dramatiseeringutes ja rollimängudes saab 
läbi mängida mitmesuguseid elulisi 
olukordi.   
Loodusained. Loodusteemalised tekstid 
õppekirjanduses aitavad loodust tundma 
õppida ja väärtustada.  
Etteevõtluspädevus: Paaris- ja rühmatöö 
käigus kujundatakse koostööoskust, 
julgustatakse oma arvamust välja ütlema, 
kaaslaste ideid tunnustama ja teistega 
arvestama, ühiseid seisukohti otsima.  
Arendatakse kuulamisoskust ja oma 
arvamuse kujundamist ning sõnastamist.  
Kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse 
oskust, suhtluspartneri ja tema suulise ja 
kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga 
arvestamist ning sobiva käitumisviisi 
valikut, oma seisukohtade esitamise ja 
põhjendamise oskust. 
Rollimängude, tekstide käsitlemise, 
arutelude kaudu arendatakse õpilaste 
suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised 
tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 
kujundada oma arvamust, väljendada end 
selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, lahendada probleeme. Eri liiki 
tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi 
märkama ühiskonna probleeme ja neile 
lahendusi otsima.  
Digipädevus: Õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid 
lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.   
Klassiruumiväline õpe:Osalemine ja 
esinemine üritustel, tekstiloome ja 
avaldamine 

Õpitulemused  
Õpilane 



oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust; 
esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; 
võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus 
vormis; 
 

2. Teksti vastuvõtt 

Sõnalise teksti seostamine pildilise 
teabega (foto, joonis, skeem jm). 
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja 
tõlgendamine. 
Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. 
Meediatekstide tunnused. 
Põhilised meediakanalid. 
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik 
meedia. Fakti ja arvamuse eristamine. 
Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, 
arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus. 
Uudisloo ülesehitus ja pealkiri. 
Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri. Tele- ja 
raadiosaated. 
 
 

Lõiming: Kirjandus. Arendatakse suulist ja 
kirjalikku väljendus- ning suhtlusoskust, 
õpitakse lugema ja mõistma eri liiki tekste. 

Võõrkeeled.  Maailmakirjanduse autorite 
tekstide lugemine tekitab huvi võõrkeelte 
õppimise vastu.  
Sotsiaalained. Erinevate ajaloo-, ühiskonna-, 
psühholoogiateemaliste tekstide lugemine ja 
analüüsimine aitab mõjutada maailmapildi 
kujunemist; 
Loodusained. Loodusteemalised tekstid ja 
probleemülesanded aitavad kaasa 
loodusteadusliku mõtteviisi arengule ja 
keskkonnateadlikkuse kasvule. 
Kunstiained. Pilttekstide analüüs ja 
illustratsioonide vaatlus soodustab kunsti 
väljendusvahendite eripära mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Kujundatakse tervist 
väärtustavat eluhoiakut. 
Digipädevus: õppe- ja teabetekstide kaudu 
kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 
rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja 
ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid. Õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid 
lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama. 
Ettevõtluspädevus: ettevõtlikkuse ning 
vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka 
igapäevaelust lähtuvate eakohaste 
probleemide arutamisega, nende suhtes 
seisukoha võtmise ja neile lahenduste 
otsimisega. 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. 
Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse 
õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid 
protsesse ja arutlema selle üle, kuidas need 
mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu. 
Klassiruumiväline õpe: raamatukogutund, 
meediaga suhtlemine 

Õpitulemused 
Õpilane 
seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 



reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb 
tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku, 
kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti 
oma kogemuse ja mõtetega; 
kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja 
tekstile reageerimisel; 
 

3. Tekstiloome 

Kirja kirjutamine ja vormistamine, 
keelevahendite valik. 
Teabe edastamine, reprodutseerimine, 
seostamine konkreetse teema või isikliku 
kogemuse piires. 
Uudisloo kirjutamine: materjali kogumine, 
infoallikad, vastutus avaldatu eest. 
Uudisloo pealkirjastamine. 
Intervjuu tegemine: valmistumine, 
küsitlemine, kirjutamine, toimetamine 
ja vormistamine. 
Kirjalike tööde vormistamise 
põhimõtted. Teksti arvutitöötlus. 
Arvamusloo suuline ja kirjalik 
kommenteerimine: isikliku seisukoha 
kujundamine käsitletava probleemi kohta, 
selle põhjendamine. 

Lõiming  

Kirjandus.  Õpitakse kirjutama eri tüüpi 
tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 
õpitud termineid ning sobivat stiili.  

Võõrkeeled. Eesti keele õpetuse kaudu 
arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist 
eneseväljendus- ning arutlusoskust, oskust 
luua ka võõrkeelseid tekste ning neist aru 
saada. Võõrkeelte õppimist toetavad ka eesti 
keele tundides omandatud võõrsõnad. 

Sotsiaalained. Sotsiaalainete õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
ühiskondlike probleemide ja inimsuhete 
mõistmist, et osata luua uusi tekste. 

Loodusained. Loodusainetes omandatud 
sõnavara ning teadmised soodustavad 
kujutluspiltide teket, aidates oma tekste luua 

Digipädevus: kujuneb oskus kasutada 
eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 
õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel. 
Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse 
oskust suhelda eetiliselt ja olusid arvestades 
nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult 
kui ka veebikeskkonnas. Õpiülesannete 
lahendamiseks kasutatakse teadlikult 
infoühiskonna võimalusi, 

Ettevõtluspädevuse: kujunemist soodustab 
õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad 
õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- 
ja kirjandusteadmiste rakendamist ning 
täiendamist eri allikatest. Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine:  arendatakse 
suutlikkust kujundada oma arvamust, 
väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada 
probleeme. 

Klassiruumiväline õpe: 
omaloomingukonkursid, kirjutised 



meediasse: kooli koduleht, kohalik ajaleht 
Õpitulemused 
Õpilane 
põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, 
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades; 
oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav, kirjeldav, 
arutlev); 
vormistab tekstid korrektselt; 
 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 
Üldteemad 
Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded. 
Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine. 
Häälikuõpetus ja õigekiri  
Häälikute liigitamine. 
Kaashäälikuühendi põhireegli 
rakendamine liitega sõnades, 
kaashäälikuühendi õigekirja erandid. 
Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. 
Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike 
võõrsõnade õigekiri. 
Silbitamine, pikk ja lühike silp. 
Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja 
õigekirja seosed. ÕS-ist (nii veebi- kui ka 
raamatuvariandist) õigekirja ja õigehäälduse 
kontrollimine. 
Sõnavaraõpetus 
Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, 
sünonüümide tähendusvarjundid. 
Homonüümid ja veaohtlikud paronüümid. 
 
Vormiõpetus ja õigekiri Sõnaliigid: 
tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- 
ja asesõnad) ja muutumatud sõnad (määr-, 
kaas-, side-ja hüüdsõnad). Sõnaliikide 
funktsioon lauses. 
 
Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, 
aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide 
kasutamine lauses. Tegusõna käändelised 
vormid. Tegusõna astmevaheldus: 
veaohtlikud tegusõnad ja sõnavormid. Õige 
pöördevormi leidmine ÕS-ist, 
vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Liit-, 
ühend- ja väljendtegusõna. 
 
Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine. 

Lõiming  

Kirjandus: Ilukirjandustekstide kasutamine 
õigekirja õppimiseks ja harjutamiseks. 

Võõrkeeled: Omandatud võõrsõnad toetavad 
võõrkeele õppimist. 

Matemaatika: Arvsõnade õigekirja õppimine 
toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 
omandamist. 

Sotsiaalained: Riikide, ühenduste, 
organisatsioonide, ajalooliste isikute, 
ajaloosündmuste nimede õigekirja õppimist  
kinnistatakse konkreetsete näidetega ajaloo- 
ja ühiskonnatundides.  

Loodusained: Loodusteemalised tekstid 
õppekirjanduses aitavad loodust tundma 
õppida ja väärtustada. 

Digipdevus: kujundatakse oskust hinnata 
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 
võimalusi nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 
õpikeskkonna kujundamisel.Eri laadi 
ülesannete kaudu kujundatakse oskust 
suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii 
vahetult kui ka veebikeskkonnas. 
Teabekeskkond: Erinevatest allikatest (sh 
internetist) teabe hankimine, selle kriitiline 
hindamine ja kasutamine on nii keele- ja 
õppeteemakohaste teadmiste laiendamise 
kui ka tekstiloome eelduseks. Tehnoloogia 
ja innovatsioon: Õpiülesannete 
lahendamiseks kasutatakse teadlikult 
infoühiskonna võimalusi, 

Ettevõtluspädevus:  elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine:  Õppetegevus 
võimaldab õpilasel kujundada 
eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et 
analüüsida oma huvisid, võimeid, nii 
ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 



Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. 
Veaohtlikud käändevormid. 
Käändsõna astmevaheldus: veaohtlikud 
käändsõnad ja sõnavormid. Õige 
käändevormi leidmine ÕS-ist, 
vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. 
Omadussõna võrdlusastmed: sõnaliike ja -
vorme; 
rakendab omandatud keeleteadmisi 
tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 
teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; 
kasutab tekstide koostamisel tavakohast 
ülesehitust ja vormistust. 
veaohtlikud sõnad. 
Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamine. 
Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, 
kuupäevad, aastad, kellaajad. 
Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade 
eristamine 

ning õpilast suunatakse kasutama 
eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase 
haridustee ja tööelu planeerimisel.  

Klassiruumiväline õpe: ajakirjanduse 
lugemine, loovkirjutamine, avalike tekstide 
jälgimine, raadio ja TV kuulamine-
vaatamine 

Õpitulemused 
Õpilane 
eristab kirjakeelt argikeelest; 
teab eesti keele murdeid; 
järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest; teab eesti keele 
häälikusüsteemi, 
 
 

8.klass 

Teemad Õpitulemused 
1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 
Suhtlusolukord, suhtlusolukorra 
komponendid, suhtluspartnerid. 
Erinevates suhtlusolukordades osalemine. 
Suhtlusolukorraga arvestamine. 
Suhtlemisel partneri arvestamine. 
Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: 
pöördumine, tervitamine, telefonivestlus. 
Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje 
hoidmine. Rühmatöö käigus arvamuse 
avaldamine ja põhjendamine. 
Diskussioon. Kompromissi leidmine, 
kaaslase öeldu/ tehtu täiendamine ja 
parandamine. Kaaslase tööle põhjendatud 
hinnangu andmine. 
Suulise arutelu tulemuste kirjalik 
talletamine. 

Lõiming  
Sotsiaalained.  Sotsiaalainete  õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
inimsuhete mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Väitlustes 
propageeritakse tervislikku eluviisi ning 
dramatiseeringutes ja rollimängudes saab 
läbi mängida mitmesuguseid elulisi 
olukordi.   
Loodusained. Loodusteemalised tekstid 
õppekirjanduses aitavad loodust tundma 
õppida ja väärtustada.  
Ettevõtluspädevus: paaris- ja rühmatöö 
käigus kujundatakse koostööoskust, 
julgustatakse oma arvamust välja ütlema, 
kaaslaste ideid tunnustama ja teistega 
arvestama, ühiseid seisukohti otsima. 



Väitlus, väitluse reeglid. Kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse 
oskust, suhtluspartneri ja tema suulise ja 
kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga 
arvestamist ning sobiva käitumisviisi 
valikut, oma seisukohtade esitamise ja 
põhjendamise oskust. Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine. Rollimängude, 
tekstide käsitlemise, arutelude kaudu 
arendatakse õpilaste suhtlus- ja 
koostööoskusi, mis on olulised tulevases 
tööelus. Arendatakse suutlikkust kujundada 
oma arvamust, väljendada end selgelt ja 
asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 
lahendada probleeme.  
keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks 
ning  
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: eri liiki 
tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi 
märkama ühiskonna probleeme ja neile 
lahendusi otsima.  
Digipädevus: õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid 
lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.   
Klassiruumiväline õpe: väitlusüritused, 
omalooming, etlemine 

Õpitulemused  
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 ka teemasid; 
väljendab oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse; teeb ettepanekuid, esitab 
omapoolseid põhjendusi, annab vajadusel lisateavet; 
 

2. Teksti vastuvõtt 

 
Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, 
meedia- ja reklaamižanrid), 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 ja 
tunnused. Reklaami keel. Kriitiline 

Lõiming  

Kirjandus. Arendatakse suulist ja kirjalikku 
väljendus- ning suhtlusoskust, õpitakse 
lugema ja mõistma eri liiki tekste. 
Võõrkeeled.  Maailmakirjanduse autorite 
tekstide lugemine tekitab huvi võõrkeelte 
õppimise vastu.  
Sotsiaalained. Erinevate ajaloo-, ühiskonna-, 
psühholoogiateemaliste tekstide lugemine ja 
analüüsimine aitab mõjutada maailmapildi 
kujunemist; 
Loodusained. Loodusteemalised tekstid ja 
probleemülesanded aitavad kaasa 
loodusteadusliku mõtteviisi arengule ja 
keskkonnateadlikkuse kasvule. 



lugemine. Avalik ja varjatud mõjutamine. 
Peamised keelelised mõjutamisvõtted, 
demagoogia. 
Meediaeetika kesksed põhimõtted. 
Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud. 
Teabetekstide eesmärk, teabeteksti 
tunnused ja ülesehitus. Juhend ja uurimus. 
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja 
tõlgendamine. 
 

Kunstiained. Pilttekstide analüüs ja 
illustratsioonide vaatlus soodustab kunsti 
väljendusvahendite eripära mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Kujundatakse tervist 
väärtustavat eluhoiakut. 
Digipädevus: õppe- ja teabetekstide kaudu 
kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 
rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja 
ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid. Õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid 
lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama. 

Ettevõtluspädevus: sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. Eri laadi ülesannete 
kaudu kujundatakse oskust suhelda eetiliselt 
ja olusid arvestades nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, nii vahetult kui ka 
veebikeskkonnas. Õpiolukordades luuakse 
võimalused suhestuda käsitletavate 
teemadega, loovülesannete kaudu tuuakse 
esile õpilaste eripärad ja anded, vormitakse 
maailmavaade. Ettevõtlikkuse ning 
vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka 
igapäevaelust lähtuvate eakohaste 
probleemide arutamisega, nende suhtes 
seisukoha võtmise ja neile lahenduste 
otsimisega. Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine. Meediatekstide analüüsi 
kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas 
toimuvaid protsesse ja arutlema selle üle, 
kuidas need mõjutavad haridusteed ning 
tulevast tööelu. Õpilast suunatakse olema 
algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama 
isiklikke seisukohti ning neid väljendama 
Klassiruumiväline õpe: loengute 
kuulamine, raadio ja televisioon, paber- ja 
veebiajakirjandus, kirjandus. 

Õpitulemused  
Õpilane 
 orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike (peamisi tarbe-, teabe-, meedia- ja 
reklaamižanreid), nende põhijoonija kasutusvõimalusi; 
 teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast liigist ja autorist;  
 eristab tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üks-teisest, argisuhtluse ja 
ilukirjanduse stiilist; 
 teab peamisi mõjutusvahendeid; 

3. Tekstiloome 

 

Lõiming:  

Kirjandus.  Õpitakse kirjutama eri tüüpi 



Teabe edastamine, reprodutseerimine, 
seostamine konkreetse teema või isikliku 
kogemuse piires. 
Erinevat liiki alustekstide põhjal 
kirjutamine. Refereerimine. 
Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise 
võimalused. Viidete vormistamine. 
Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja 
esitamine. Kõne näitlikustamine. 
Ettekande koostamine ja esitamine. 
Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete 
kogumine, kava koostamine, mustandi 
kirjutamine. Kirjandi teema ja peamõte, 
kirjandi ülesehitus.  
Teksti liigendamine. 
Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi 
kirjutamine. 

tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 
õpitud termineid ning sobivat stiili. 

Sotsiaalained. Sotsiaalainete õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
erinevate tekstide kirjutamist. 

Loodusained.  Loodusainetes omandatud 
sõnavara ning teadmised soodustavad 
kirjelduste ja arutluste kirjutamist, aitavad 
ettekannete ja uurimistööde tegemisel. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Eri laadi 
ülesannete kaudu  julgustatakse oma 
arvamust välja ütlema. 

Ettevõtluspädevus: ettevõtlikkuse ning 
vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka 
igapäevaelust lähtuvate eakohaste 
probleemide arutamisega, nende suhtes 
seisukoha võtmise ja neile lahenduste 
otsimisega. Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine:  Arendatakse 
suutlikkust kujundada oma arvamust, 
väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada 
probleeme. 

Digipädevus: õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, 

Klassiruumiväline õpe: 
omaloomingukonkursid, õpilasüritustel 
esinemine 

Õpitulemused 
Õpilane 
·leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatu-kogust ja 
internetist; valib kriitiliselt oma teabeallikaid ja osutab nendele 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); 

4. Õigekeelsus ja keelehoole 

 
Üldteemad  
Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil. 
Algustäheõigekiri 
Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; 
kohad ja ehitised; asutused, ettevõtted ja 

Lõiming: 

Kirjandus: Ilukirjandustekstide kasutamine 
õigekirja õppimiseks ja harjutamiseks. 

Võõrkeeled: Omandatud võõrsõnad toetavad 
võõrkeele õppimist. 

Matemaatika: Arvsõnade õigekirja õppimine 



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 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. 
    

toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 
omandamist. 

Sotsiaalained: Riikide, ühenduste, 
organisatsioonide, ajalooliste isikute, 
ajaloosündmuste nimede õigekirja õppimist  
kinnistatakse konkreetsete näidetega ajaloo- 
ja ühiskonnatundides.  

Loodusained: Kohanimede ning 
loodusnähtuste ja -objektide nimetuste 
õigekirja kinnistatakse keeletundides. 
Loodusteemalised tekstid õppekirjanduses 
aitavad loodust tundma õppida ja 
väärtustada. 

Digipädevus: Kujundatakse oskust hinnata 
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 
võimalusi nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 
õpikeskkonna kujundamisel. Eeri laadi 
ülesannete kaudu kujundatakse oskust 
suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii 
vahetult kui ka veebikeskkonnas. 
Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe 
hankimine, selle kriitiline hindamine ja 
kasutamine on nii keele- ja 
õppeteemakohaste teadmiste laiendamise 
kui ka tekstiloome eelduseks. Õpiülesannete 
lahendamiseks kasutatakse teadlikult 
infoühiskonna võimalusi. 

Ettevõtlikkuspädevus: elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine:  Õppetegevus 
võimaldab õpilasel kujundada 
eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et 
analüüsida oma huvisid, võimeid, nii 
ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 
ning õpilast suunatakse kasutama 
eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase 
haridustee ja tööelu planeerimisel.  

Klassiruumiväline õpe: omalooming, 
meedia jälgimine 

Õpitulemused 
Õpilane 
 teab eesti keele lauseehituse peajooni;    tunneb keelendite stiiliväärtust;  
 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 vormistust. 
 
 

9. klass eesti keel 

Teemad Õpitulemus 
1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

 
Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused 
ja ohud. 
Veebipõhised suhtluskanalid: 
jututoad, blogid, kommentaarid. 
Veebis kommenteerimine. 
Keeleviisakus ja -väärikus. 
Anonüümsuse mõju keelekasutusele. 
Aktuaalse meediateksti kommenteerimine 
vestlusringis.  
Loetu kirjalik ja suuline vahendamine. 
Suhtlemine ajakirjanikuga. 
Väitlus, väitluse reeglid. 

Lõiming: 
Sotsiaalained.  Sotsiaalainete  õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
inimsuhete mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Väitlustes 
propageeritakse tervislikku eluviisi ning 
dramatiseeringutes ja rollimängudes saab 
läbi mängida mitmesuguseid elulisi 
olukordi.   
Loodusained. Loodusteemalised tekstid 
õppekirjanduses aitavad loodust tundma 
õppida ja väärtustada.  
Ettevõtlikkuspädevus: paaris- ja rühmatöö 
käigus kujundatakse koostööoskust, 
julgustatakse oma arvamust välja ütlema, 
kaaslaste ideid tunnustama ja teistega 
arvestama, ühiseid seisukohti otsima. 
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. 
Rollimängude, tekstide käsitlemise, 
arutelude kaudu arendatakse õpilaste 
suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised 
tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust 
kujundada oma arvamust, väljendada end 
selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, lahendada probleeme.  
Digipädevus: õpiülesannete lahendamiseks 
kasutatakse teadlikult infoühiskonna 
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid 
lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama 
Klassiruumiväline õpe Esinemised 
õpilasüritustel, etluskonkursid, esinejate 
jälgimine ja analüüs; veebikommentaaride 
analüüs, väitlus 

Õpitulemused 
Õpilane 
 esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; 
 suudab asjalikult sekkuda avalikku diskussiooni meediakanalites, üritustel ja mujal; 
 teab veebisuhtluse eesmärke, võimalusi ja ohtusid; 
 kasutab veebipõhiseid suhtluskanaleid; 



 kommenteerib veebis asjakohaselt. 
2. Teksti vastuvõtt 

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. 

Lõiming:  

Kirjandus. Arendatakse suulist ja kirjalikku 
väljendus- ning suhtlusoskust, õpitakse 
lugema ja mõistma eri liiki tekste. 
Sotsiaalained. Erinevate ajaloo-, ühiskonna-, 
psühholoogiateemaliste tekstide lugemine ja 
analüüsimine aitab mõjutada maailmapildi 
kujunemist; 
Loodusained. Loodusteemalised tekstid ja 
probleemülesanded aitavad kaasa 
loodusteadusliku mõtteviisi arengule ja 
keskkonnateadlikkuse kasvule. 
Kunstiained. Pilttekstide analüüs ja 
illustratsioonide vaatlus soodustab kunsti 
väljendusvahendite eripära mõistmist.  
Kehaline kasvatus. Kujundatakse tervist 
väärtustavat eluhoiakut. 
Digipädevus: õppe- ja teabetekstide kaudu 
kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 
rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja 
ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid.  

Ettevõtlikkuspädevus: eri laadi ülesannete 
kaudu kujundatakse oskust suhelda eetiliselt 
ja olusid arvestades nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, nii vahetult kui ka 
veebikeskkonnas. 
Ettevõtlikkuse ning vastutustunde 
kujunemist toetatakse nii meedia- ja 
kirjandustekstidest kui ka igapäevaelust 
lähtuvate eakohaste probleemide 
arutamisega, nende suhtes seisukoha 
võtmise ja neile lahenduste otsimisega. 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. 
Kujundatakse oskust koostada õpingute 
jätkamiseks ja tööle kandideerimiseks 
vajalikke dokumente. Meediatekstide 
analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama 
ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arutlema 
selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed 
ning tulevast tööelu. Õpilast suunatakse 
olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, 
kujundama isiklikke seisukohti ning neid 
väljendama.   
Klassiruumiväline õpe: avaliku keeleruumi 
jälgimine ja sellele hinnangu andmine; 
veebilehtede analüüs 

Õpitulemused 



Õpilane 
 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; 
 loeb veebilehti;  
 otsib veebist vajalikku teavet; 
 oskab teavet elektrooniliselt talletada ja süstematiseerida. 

3. Tekstiloome 

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine 
isikliku kogemuse või alustekstide 
põhjal. Arutluse põhiskeem: väide, 
põhjendus, järeldus. 
Teksti pealkirjastamine.  
Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. Lõikude 
järjestamise põhimõtted ja 
võimalused. 
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. 

Lõiming: 

Kirjandus.  Õpitakse kirjutama eri tüüpi 
tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 
õpitud termineid ning sobivat stiili;  

Sotsiaalained. Sotsiaalainete õppimise 
käigus omandatud teadmised ajaloost, 
ühiskonna arengust ja toimimisest ning 
inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
erinevate tekstide kirjutamist; 

Loodusained. Loodusainetes omandatud 
sõnavara ning teadmised soodustavad 
kirjelduste ja arutluste kirjutamist, aitavad 
ettekannete ja uurimistööde tegemisel. 

Ettevõtlikkuspädevus: ettevõtlikkuse ning 
vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka 
igapäevaelust lähtuvate eakohaste 
probleemide arutamisega, nende suhtes 
seisukoha võtmise ja neile lahenduste 
otsimisega. Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine. Arendatakse 
suutlikkust kujundada oma arvamust, 
väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada 
probleeme. 

Digipädevus: tehnoloogia ja innovatsioon. 
Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse 
teadlikult infoühiskonna võimalusi. 

Klassiruumiväline õpe: omalooming, 
suhtlus meediaga, tarbetekstide kasutamine 

Õpitulemused 
Õpilane 

1. oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 
2. asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; 
3. oskab kirjutada elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; 
4. seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ja teiste 



tekstidega; 
5. vahendab kuuldud ja loetud tekste eetiliselt, sobiva pikkuse ja täpsusega; 
6. kasutab teksti loomiseks, toimetamiseks ja talletamiseks elektroonilisi vahendeid. 

 
4. Õigekeelsus ja keelehoole  

 
Üldteemad 
Keeleuuendus. Kirjakeele areng 
tänapäeval: võimalused ja ohud. 
Keelesugulus, soomeugri jaindoeuroopa 
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. 
Sagedamini esinevad tuletusliited ja nende 
tähendus. 
Eesti keele olulisemad sõna- ja 
käsiraamatud, keelealased veebiallikad. 
Sõnaraamatute kasutamine sõnade 
tähenduse ja stiilivärvingu leidmiseks. 

Lõiming: 

Kirjandus. Ilukirjandustekstide kasutamine 
õigekirja õppimiseks ja harjutamiseks. 

Võõrkeeled. Omandatud võõrsõnad toetavad 
võõrkeele õppimist. 

Matemaatika. Arvsõnade õigekirja õppimine 
toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 
omandamist. 

Sotsiaalained. Eesti keele arenguloo 
õppimise kaudu korratakse üle 
ajalootundides õpitud olulised etapid eesti 
rahva ajaloost.  Riikide, ühenduste, 
organisatsioonide, ajalooliste isikute, 
ajaloosündmuste nimede õigekirja õppimist  
kinnistatakse konkreetsete näidetega ajaloo- 
ja ühiskonnatundides.  

Loodusained. Kohanimede ning 
loodusnähtuste ja -objektide nimetuste 
õigekirja kinnistatakse keeletundides. 
Loodusteemalised tekstid õppekirjanduses 
aitavad loodust tundma õppida ja 
väärtustada. Soome-ugri ja indoeuroopa 
keelte teemaga on seotud teadmised 
geograafiast. 

Digipädevus: kujundatakse oskust hinnata 
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 
võimalusi nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma 
õpikeskkonna kujundamisel. 
Teabekeskkond. Erinevatest allikatest (sh 
internetist) teabe hankimine, selle kriitiline 
hindamine ja kasutamine on nii keele- ja 
õppeteemakohaste teadmiste laiendamise 
kui ka tekstiloome eelduseks. Tehnoloogia 
ja innovatsioon. Õpiülesannete 
lahendamiseks kasutatakse teadlikult 
infoühiskonna võimalusi, 

Ettevõtluspädevus: elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine. Õppetegevus 
võimaldab õpilasel kujundada 
eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et 
analüüsida oma huvisid, võimeid, nii 
ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi 
ning õpilast suunatakse kasutama 



eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase 
haridustee ja tööelu planeerimisel.  

Klassiruumiväline õpe: avalik keeleruum – 
analüüs ja hinnangud; omalooming, 
olümpiaadid, raadio, TV –õigekeelsus, 
veebileheküljed, suhtlemine sotsiaalmeedias 

Õpitulemused  
Õpilane 
 väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, ajub 
nende erinevusi; 
 edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles ja arvestades eesti keele 
kasutuse väljakujunenud tavasid; 
 leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade konteksti-tähendusi, kasutusviise 
ja mõistesuhteid; 
 tunneb keelendite stiiliväärtust; 
 oskab keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 
 tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides; 
kasutab arvuti keelekorrektorit; 
kasutab keelealaseid veebiallikaid. 
 


