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Õppeaine:  Eesti keel  

Klass:  10. klass  

Kursus:  2 kursust: „Keel ja ühiskond”, „Praktiline eesti keel”  

Tunde nädalas ja õppeaastas:  2 tundi nädalas, kokku 70 tundi  - 2 kursust  

Rakendumine:  1.september 2016  

Koostamise alus:  Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 2; Koeru KK 
õppekava  

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID   

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:    

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;    

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele  
muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;    

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb  eesmärgipäraselt, 
kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;    

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;     

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;    

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;    

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.    

 ÜLDPÄDEVUSED 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – rõhutatakse vaimseid väärtusi: emakeele eripära, arenguloo ja 
kasutusvaldkondade tundmist, kujundatakse õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning 
tõekspidamisi, suhtumist oma ja teiste rahvaste kirjandusse ning kultuuripärandisse laiemalt.   

Sotsiaalne ja kodanikupädevus – kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust 
avaldama, kaaslaste ideid tunnustama ja teisi arvestama ning ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi 
ülesannete kaudu kujundatakse oskust eetiliselt ja olusid arvestades suhelda nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, nii vahenditult kui ka internetikeskkonnas; kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma 
arvamust avaldama, kaaslaste ideid tunnustama ja teisi arvestama ning ühiseid seisukohti otsima; 
aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;    

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, 
arvestada oma võimeid ja võimalusi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda 
inimsuhetes sõltumatult; Tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi kujunemist, 
õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu tuuakse 
esile õpilase isikupära ja andelaad ning avardatakse maailmapilti.   

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning hankida 
õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; leida sobivad 
teabeallikad ja juhendajad ning kasutada õppimisel nende abi; planeerida õppimist ja seda plaani 
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järgida; kasutada erinevaid õpistrateegiaid ja õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; 
seostada omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja 
enesekindlust ning selle põhjal edasiõppimise võimalusi; arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri 
liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 
kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.   

Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada emakeeles, arvestades 
olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti 
esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekst; koostada eri liiki tekste, 
kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust, 
kasutada korrektset ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi; kujundatakse 
arutlemise, väitlemise ning nüüdisaegse kirjaliku suhtlemise aluseid.   

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale 
ja loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid; mõista erinevatele tekstidele 
toetudes loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; 
teabetekstide põhjal arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, 
leida arvandmeid, õpitakse leitud infot analüüsima, sõnalise teabega seostama ning tõlgendama.   

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 lühi- ja pikaajalisi plaane, neid tutvustada ja 
ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; 
reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske; mõelda 
kriitiliselt ja loovalt, arendada ja hinnata oma ja teiste ideid;   

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 
ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui 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.   

 

LÄBIVAD TEEMAD 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”  –  kujundada õpilase valmidust ja oskusi teha oma 
elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast. Eesmärgiks on aidata õpilasel 
mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui jätkuvat 
otsuste tegemise protsessi. Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste 
õigusaktide tundmaõppimisele. Õpilastele vahendatakse teavet edasiõppimise ja töö leidmise 
võimaluste kohta  

(sealhulgas ettevõtlus).   
 

„Teabekeskkond”  eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning 
kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes. Õpilane teeb 
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meediatarbijana iseseisvaid valikuid ning põhjendab neid, lähtudes oma erinevatest huvidest ja 
vajadustest. Õpilane on kursis avalikus ruumis tegutsemise reeglitega ning taunib nende rikkumist. Ta 
mõistab meediamajanduse rolli ühiskonnas, tutvub globaliseerumise mõjudega meedia sisule ja 
inimeste meediakasutusharjumustele. Läbiva teema ja aineõppe koosmõjul suudab õpilane oma 
sõnumi vormistada ja seda otstarbekalt edastada.    
 
 

 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” - tegevuste ning projektide kaudu süvendatakse õpilaste 
teadlikkust ühiskonna poliitilisest ja majanduslikust toimimisest, et õpilased saaksid oma kogemuse 
kaudu tunnetada aktiivseks ja informeeritud kodanikuks olemise eeliseid.   
 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng”  ning „Tervis ja ohutus” käsitlus taotleb õpilase kujunemist 
sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust 
väärtustavaks inimeseks. Praktilise keele kursustes toetatakse neid arengusuundumusi teemakohaste 
tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega 
suulises ja kirjalikus vormis. Õpilased harjutavad keskkonnaalastes küsimustes otsuste langetamist ja 
hinnangute andmist, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sealhulgas 
piiranguid), normatiivdokumente ning majanduslikke kaalutlusi. Kujundatakse valmisolekut tegeleda 
keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka 
ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning 
majandamisviise.   
 

„Kultuuriline identiteet”  – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 
kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, 
kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning 
kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 
õppeprotsess toetab omakultuuri väärtustamist, huvi ja eelarvamustevaba ning teadlikku suhtumist 
teistesse kultuuridesse. Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mida toob endaga kaasa elamine teises 
kultuuriruumis.   
 

„Tehnoloogia ja innovatsioon” – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 
tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.    
 

„Väärtused ja kõlblus”  – Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust, õigekeelsust ja sobivate 
keelevahendite valikut suulises ja kirjalikus suhtluses teiste inimestega, suhtlusoskust, samuti teadlikku 
kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. Keeleõpetus rõhutab ka vaimseid väärtusi: emakeele 
eripära ja arenguloo tundmist, murdekeeli kui keele rikkust, keele eri kasutusvaldkondade tundmist. 
Keeleõpetus väärtustab ja suunab õpilast märkama keelekasutuse esteetilist külge, keeleõpetus 
erinevate stiilide eritlemisel. 
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I KURSUS „KEEL JA ÜHISKOND“ 1.Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega  

taotletakse, et õpilane:    

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;    

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele  
muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;    

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb  eesmärgipäraselt, 
kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;    

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;     

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;    

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;    

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.    

2. Õpitulemused  Kursuse  

lõpetamisel õpilane:    

1) mõistab  keele  rolli,  funktsioone  ja  tähendust 
ühiskonnas;    

2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;  3) 
mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;    

4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;   

5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.    
 

3.Õppesisu   

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi kujundamine. Keel 
kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused (joonised, tabelid, skeemid). 
Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi 
keeled. Eesti keele eripära teiste keelte kõrval. Häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, 
lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja partsiaalsus lauseehituses (täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- 
ja osaöeldistäide), eesti sõnamoodustuse erijooni.    

Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; Euroopa ja maailma keeled 
(valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti keelele. Keele 
varieerumine ja muutumine.   

Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. Kirjakeele norm. 
Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent. Eesti 
mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. Eesti keele 
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kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus, 
tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik.    

 

II KURSUS „PRAKTILINE EESTI KEEL“  

1. Õpitulemused  

Kursuse lõpetamisel õpilane:   
1)argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti 
vormis;   

2) koostab levinumaid tarbetekste;   

3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;   

4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma tekstides;   

5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;    

6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.    

2. Õppesisu   

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

1. Kursusega „Keel ja ühiskond” seostuvad teemad.    
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.    

3. Õppekava läbivad teemad.    
 

Kõnelemine  

Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; emotsionaalsus, 
toon.    

Kirjutamine  
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning vormid.  

Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine ühiskonna- ja 
õpilaselu teemadel. Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine 
vajaduse põhjal.    

Lugemine  
Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. Tekstide otsing veebist ja 
raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt 
harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara 
omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).    



 

 

10. k l a s s  
 

Koeru Keskkooli ainekava                     GÜMNAASIUM 
 

Eesti keel 

Kuulamine  
Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi 
mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis.   

 

LÕIMING TEISTE AINETEGA   

Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel ja keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob eeldused kõigi 
õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad 
kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutusoskust, teksti mõistmist ja 
tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja 
kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete õppetegevuse tulemusel. 
Samas toimub keeleoskuse järjekindel ja teadlik arendamine siiski valdavalt keele- ja 
kirjandustundides, kuid pidev koostöö teiste ainete õpetajatega on kindlasti tulemuslik. 

• Ühiskonnaõpetus ja ajalugu - ühiskonnas toimuva märkamine ja mõtestamine, 
ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumine.   

• Võõrkeeled – tähelepanu juhtimine sajandite jooksul toimunud keelekontaktidele eesti keele 
kujunemisel, saksa grammatikal põhinevate eestikeelsete tekstide lugemine. Keele rikastamine 
teiste keelte abil - tsitaat-, võõr- ja laensõnade kasutamine, tähendused ja ortograafia eesti 
keeles.   

• Loodusained - loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses aitavad kaasa looduse 
tundmaõppimisele ja väärtustamisele, pöörata tähelepanu maailma floora ja fauna kaitsmise ja 
hoidmise  vajalikkusele,  analüüsima  inimtegevuse  võimalikke  tagajärgi, 
 kirjutades arvamuslugusid.   

• Arvutiõpetus – tööde korrektne vormistamine, erinevate programmide (Wix, Prezi, Movie 
Maker, Google Drive) kasutamine õppetöös.   

 

ÕPPEMETOODIKA  

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: loengut, frontaalset õpet, rühmatööd, projektõpet.    

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumistegevusteks (nt 
dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks.   

2. Kool võimaldab klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni.   

Kool võimaldab klassis õppetöö läbiviimiseks kasutada arvutit ja dataprojektorit   
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3. Kool võimaldab tunde läbi viia arvutiklassis, kus kasutatakse tänapäeva info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh 
netisõnaraamatuid.   

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

 

HINDAMINE 

Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase:   

1) suulist ja kirjalikku suhtlust;   

2) tekstide vastuvõttu;   

3) tekstiloomet;   

4) tekstide õigekeelsust.   

Hindamise aluseks on Koeru Keskkooli õppekavas sätestatud hindamisjuhend.   

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.   

Kujundava hindamise käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja 
käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 
suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav 
hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside 
kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab 
ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.   

 Õppetunni vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist või 
kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas 
üldpädevuste, kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka käitumise, hoiakute 
ning väärtushinnangute kohta.   

 

AINEALASED PROJEKTID 

Tänavaküsitluse ettevalmistamine , läbiviimine, analüüsimine ja kokkuvõtva artikli kirjutamine   

Õppevideo „Eesti keel võhikule”    

Klassisisene YFU vahetusõpilase konkursi läbiviimine parimatele enesetutvustuse kirjutajatele   
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KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID   

Autorid: M. Ehala, K. Habicht, P. Kehayov, A. Zabrodskaja 2014. Keel ja ühiskond. Tallinn:   

Künnimees   
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