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Õppeaine:  Eesti keel  
Klass:  9. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  3 tundi nädalas, kokku 105 tundi    
Rakendumine:  1.sept  2016 
Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava, lisa 1; Koeru Keskkooli 

õppekava  
 
Aine õppe-ja kasvatuseesmärgid  

 Põhikooli lõpetaja:  

1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;  

2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ning oma identiteedi olulise osana;  

3) on omandanud põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse;  

4) on keeleteadlik, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult,  

       arvestades kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid;  

5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel;  

6) kasutab asjakohaselt eri suhtluskanaleid; suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada meedias ja 

internetis pakutavat teavet;  

7) suudab kujundada ja väljendada oma isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste 

arvamust;  

8) väärtustab ausust ja õiglust ning inimväärikat ja vastutustundelist käitumist;  

9) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja käsiraamatuid;  

10) ) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates 

 

 Õpitulemused  

Põhikooli lõpetaja:  

1) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;  

2) tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides; järgib kirjutades eesti õigekirja 

aluseid ja põhireegleid;  

3) suhtleb eesmärgipäraselt, valib konteksti sobiva suhtluskanali; väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja 

selgelt;  

4) osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;  



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL III KOOLIASTE  
 

Eesti keel 

 

 
 
 

9.klass  

5) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid; 

vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult;  

6) leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt;  

7) tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt valmistuda eri liiki tekstide 

koostamiseks ja esitamiseks;  

8) kirjutab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;  

9) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest 

ÜLDPÄDEVUSED   

Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; 

tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste 

kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;  

Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning 

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning 

erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida 

inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;  

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida 

terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes 

tekkivaid probleeme;  

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida 

õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid, erinevates 

kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle 

põhjal edasiõppimise vajadust;  

Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning 

ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada 

õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;  

Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid 

erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;  

Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid 

ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult 

muutustele ning võtta arukaid riske.  



Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL III KOOLIASTE  
 

Eesti keel 

 

 
 
 

9.klass  

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.   

 LÄBIVAD TEEMAD  

 „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet “  on ainevaldkonna õppeainetele eriomased teemad, 

mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle 

arutledes ning nende põhjal kirjutades.  

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“  eesmärgiseadega on kooskõlas kõik ainevaldkonnas taotletavad 

pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. 

Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning 

probleeme lahendada. Õppetegevus võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning 

arendada loomevõimeid.  

 „Keskkond ja jätkusuutlik areng“  ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. 

Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide 

valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.   

„Teabekeskkond“ käsitlemine valdkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, 

selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui 

ka tekstiloomes.   

 LÕIMING  

Kirjandus - Ainevaldkonna õppeainete lõimimise  põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii suulisi 

kui ka kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti pildilise, graafilise ning teiste tekstiliikide 

kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste õppeainete õppimiseks vajalikke 

kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus oma mõtteid väljendada. 

Keele- ja kirjandustundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, 

õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste lugedes oma 

sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste (sh arvamust, referaati, juhendit), 
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kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, 

kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid.  

Võõrkeelte  grammatilist süsteemi tundma õppides on toeks emakeeletundides omandatud keelemõisted, 

võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist.    

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene keele ja kirjanduse tundides 

arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 

omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine, et ka 

matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või ülesande mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete 

õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.   

 Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd. Õpilane 

peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi.   

Sotsiaalainete valdkonnateadmisi toetavad keeletunnid riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste 

isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekirja normide kordamine; ajaloo- ja ühiskonnatundides tuleks neid 

teadmisi konkreetsete näidete toel kinnistada. Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise 

oskusi on tarvis ning arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega 

töötades.   

Kunstiainete õpet toetab reklaami terviklik käsitlemine keeleõppes, eeldades ka visuaalsete komponentide 

eritlemist ja analüüsi, mida saab teha koostöös kunstiõpetajaga.   

Õpitulemused ja õppesisu 

1. SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS  

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; kommenteerib 

veebis asjakohaselt; 

Õppesisu: 

Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju 

keelekasutusele.   
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Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline vahendamine. Suhtlemine 

ajakirjanikuga.   

2. TEKSTI VASTUVÕTT 

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; 

Õppesisu 

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. 

3. TEKSTILOOME 

Õpitulemused 

Õpilane 

• oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; asjalikke 

kommentaare ja arvamusavaldusi; 

• seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ja teiste tekstidega; vahendab 

kuuldud ja loetud tekste eetiliselt, sobiva pikkuse ja täpsusega; 

Õppesisu 

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. Arutluse põhiskeem: väide, 

põhjendus, järeldus.  
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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. 

4. ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE 

Õpitulemused 

Õpilane  

• väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, tajub nende 

erinevusi; edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles 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; 

Õppesisu 

Üldteemad  

• Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval: võimalused ja ohud. 

• Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa keeled.  

• Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega.  

Häälikuõpetus ja õigekiri 

• 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. 
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• 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.   

• Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

 

Eeldatav õpitulemus põhikooli lõpetamisel 

 

Põhikooli lõpetaja:  

• - oskab rakendada häälikuõigekirja reegleid, õigesti kasutada suurt ja väikest algustähte, sõnu kokku 

ja lahku kirjutada;  

• - oskab õigesti kasutada käändeid ning pöördsõna käändelisi ja pöördelisi vorme;  

• - oskab kirjavahemärgistada koondlauset; rind- ja põimlauset (v.a keerulised segaliitlaused); 

lihtsamat lauselühendit; otse- ja kaudkõnet;  

• - oskab levinumaid eestikeelseid lühendeid tekstis lugeda ja kirjas kasutada;  

• - tunneb üldjoontes eesti keele grammatilist ehitust; 

• - oskab kõnelemisel ja kirjutamisel valida sobivaid keelevahendeid vastavalt suhtluseesmärkidele; 

• - oskab leida õigekeelsussõnaraamatust vajalikku teavet sõnade tähenduse, õigekirjutuse, 

vormimoodustuse, kasutusvaldkonda kohta; 

• - oskab leida kuuldust ja loetust olulist teavet, tuua välja probleeme, teha kokkuvõtet; 

• - oskab teksti liigendada;  

• - teab eri liiki tekstide eripära ja eesmärke;  

• - oskab eristada põhilisi ajakirjandusžanre: uudis, juhtkiri, arvamus, kuulutus, reklaam;  

• - oskab eristada fakti ja arvamust; 

• - oskab kirjutada lugu, kirjeldust, lihtsamat arutlust; uudist; avaldust, elulookirjeldust, referaati;  

• - oskab koostada kõnet või lühiettekannet ning seda esitada;  

• - oskab suulises ja kirjalikus suhtlemises arvestada partneri iga, tutvusastet, olukorra ametlikkust;  

• - teab kirjanduse põhimõisteid: eepika, lüürika, dramaatika; eepos, jutustus, romaan, luuletus, 

näidend; komöödia, tragöödia, draama; teema, karakter, dialoog; kompositsioon, stiil;  

• - teab rahvaluule liike, oskab eristada rahvaluulet ilukirjandusest;  

• - teab romantismi ja realismi mõistet, nende tunnuseid ning tuntumaid esindajaid;  

• - teab tuntumaid eesti ja väliskirjanikke, on lugenud vähemalt 12 ilukirjandusteost;  

• - oskab lühidalt tutvustada 2–3 pikemat proosa- või draamateost, määratleda teemat, iseloomustada 

nende tegelasi, teose üle arutleda;  
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• - oskab interpreteerida ja esitada luuletust;  

• - tunneb tekstist ära olulisemad kujundid: algriimi, võrdluse, isikustamise, metafoori, korduse;  

• - teab paikkonna kirjanduse ja kultuuriloo tuntumaid esindajaid, oskab nendest rääkida.  

ÕPPEMETOODIKA   

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: loengut, frontaalset õpet, rühmatööd. Suur osatähtsus on avalikul 

esinemisel nii klassis kaaslaste kui ka laiema auditooriumi ees.   

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND   

1. Kool võimaldab klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikone.  

2. Kool võimaldab tunde läbi viia arvutiklassis, kus kasutatakse tänapäeva info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh 

netisõnaraamatuid.  

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

 HINDAMINE  

III kooliastmes 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.  
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 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.  

Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite ja õppeaasta lõpus. 

 

 KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID   

1) K.  Puik , P.  Ratassepp. Eesti keele õpik  9. klassile. Mõttest tekstini.  Avita 

2) K.  Puik , P.  Ratassepp. Eesti keele töövihik  9. klassileI, II osa. Avita 

 

• http://vikerraadio.err.ee.  

•  http://et.wikipedia.org.  

•  http://keeleabi.eki.ee.   

• ÕS   

 

 

 

 

 


