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Õppeaine:  Eesti keel  

Klass:  12. klass  

Kursus   „Teksti keel ja stiil”, „Praktiline eesti keel III”,  

„Valmistumine riigieksamiks”  

Tunde nädalas ja õppeaastas:   3 kursust, 3 tundi nädalas, 105 tundi  

Rakendumine:  1.sept. 2012, korrigeeritud 1.sept.2015  

Koostamise alus:  Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 1; Värska G 

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 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;   
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Enesemääratluspädevus – 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; planeerida õppimist 

ja seda plaani järgida; 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 
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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” –  erinevaid tekstiliike lugedes kujundada õpilases 

valmidust ja oskusi teha oma elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast.  

Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide tundmaõppimisele. 

Õppetegevus loob eelduse korrektse suulise ja kirjaliku väljendusoskuse, arutlus- ja suhtlusoskuse 

omandamiseks.  

„Teabekeskkond”  eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning 

kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes. oskust esineda kui ka 

võimet valida suhtlusolukorrast ning vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ja stiil, samuti võimet suhtlust 

või teemat alustada, arendada ning tõrjuda. Läbiva teema ja aineõppe koosmõjul suudab õpilane oma 

sõnumi vormistada ja seda otstarbekalt edastada.   

  Käsitletakse ka reklaami ja selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi 

suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja manipuleerimisvõimalusi.  

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” - tegevuste ning projektide kaudu arendatakse õpilastes oskust 

teha koostööd erinevate huvigruppidega; innustatakse õpilasi oma ideid ellu viima; suunatakse õpilast 

märkama ühiskonnas valitsevaid puudusi, neile lahendusi otsima, kasutades erinevate sotsiaalsete 

sidusgruppide abi;  õpilane tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub 

esitatud väidetega või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. Oskab edastada eri 

modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida 

sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;  

„Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning „Tervis ja ohutus” - 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 
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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 

õppeprotsess toetab omakultuuri väärtustamist, huvi ja eelarvamustevaba ning teadlikku suhtumist 

teistesse kultuuridesse; õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mida toob endaga kaasa elamine teises 

kultuuriruumis. Loetakse  ja analüüsitakse kultuuriteemalisi teabetekste, arutletakse nende üle ja 

kirjutatakse arvamuslugusid.   

„Tehnoloogia ja innovatsioon” – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid 

ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust;  

„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. Uusi tekste luues on selle oluline osa võime siduda 

oma tekstiga teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, viidata, tsiteerida ja refereerida teisi tekste, 

s.o kirjutada alustekstide põhjal.   

ÕPPESISU  

„Teksti keel ja stiil“  

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused.  

Stiil ja stilistika. Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik 

toon. Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 

Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja 

poeetika.   

Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele 

kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, 

grammatilised erijooned, sõnavara, stiil).  

Võrgusuhtluse keelevalikud.   
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Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti 

ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. 

Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, 

üldistus). Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine.   

Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja 

usaldusväärsus. Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja 

lõiguviited; viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine.  

Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat.   

  

„Praktiline eesti keel III“  

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

1. Kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad.  

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.  

3. Õppekava läbivad teemad.   

Kõnelemine  

Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel.  

Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses.  

  

Kirjutamine  

Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 

mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal.   

Tarbetekstide (CV, motivatsioonikirja, projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) 

koostamine.   

Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.  

  

Lugemine  

Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.  

Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine.  
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Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, 

lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud 

terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).  

  

Kuulamine  

Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine.  

  

„Kõne ja väitlus“  

  

Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus.  

Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus.   

Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, 

sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise 

kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. 

Esinemisstiil ja -kultuur.   

Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad 

kuulajatüübid. Kuulamistakistused.   

Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, 

definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, 

taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine.  

  

  

LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA  

Arvutiõpetus – eri allikatest teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ning kasutamine  nii 

õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes; kirjalike tööde korrektne vormistamine.  

Kirjandus – tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 

tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; analüüsib, kuidas uuem kirjandus peegeldab ühiskonnas 

valitsevaid muutusi; mõjutamisvõtted tegelaste käitumises; analüüsitakse   
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kirjandustundides käsitletavate  teoste keele stiiliregistreid kõrgstiilist   madalani.   Nii   võib  leida   

teoste   taustal   sõna-   ja kujundikasutuse    erisusi,    tänapäevast    noortekeelt,    argikeelset    

sõnavara    eristada  kirjakeelsest, nõukogudeaegset kantseliiti, madalstiilseid väljendeid.  

Ajalugu, ühiskonnaõpetus – erinevate demagoogiavõtete kasutamine läbi ajaloo; demagoogia ja 

poliitika läbi ajaloo;  ühiskonnas toimuva märkamine ja mõtestamine, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 

orienteerumine.  

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.  

  

  

  

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  

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  

  

Hindamise eesmärk on:  

1) toetada õpilase arengut;  

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;  

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;  

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;  
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5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;  

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.  

  

Hindamise aluseks on Värska  Gümnaasiumi 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.  

Kujundaval hindamisel pööratakse tähelepanu protsesshindamisele, mil õpilase hinne kujuneb õpetaja 

ja kaasõpilaste suulise ja kirjaliku tagasisidena õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja 

kohta. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning 

sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, et toetada õpilase arengut.  

Olulisel kohal on analüütiline hindamine, mis arvestab mitut efektiivse kirjutamise iseloomulikku 

tunnust või komponenti (nt sõnum, sõnavara, lausestus, õigekeelsus, struktuur, vormistus, esitus) ning 

annab kirjutise ja kirjutamisoskuse kohta kõige rohkem informatsiooni. Alati ei pea hindama kõiki 

komponente, hinnatavate aspektide arv sõltub konkreetsest vajadusest ja hindamise eesmärgist.  

Analüütiline hindamine välistab läbinisti negatiivse hinnangu ning ei tekita kirjutamispelgust.  

  

AINEALASED PROJEKTID  

Projektikonkursi läbiviimine (projekti kirjutamise etapid ja projekti esitlemine klassis)  

Töövestluse läbiviimine  

Tänukõne esitamine klassis  

  

  

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID  

Ehala, Martin, Mare Kitsnik 2011. Praktiline eesti keel 12 klass  I vihik. Tallinn: Künnimees.  

http://vikerraadio.err.ee.  http://keeleabi.eki.ee.   

Eesti keele seletav sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/ekss/   

Eesti keele käsiraamat   http://www.eki.ee/books/ekk09/    

ÕS 2013 http://www.eki.ee/dict/qs2013/  
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ETV http://etv.err.ee/l/saated   

ERR arhiiv https://arhiiv.err.ee/   
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