Eesti keel
9. klass
Tunnijaotuskava (I osa)
Aineõpetaja:
Õppeaasta:
Õpitulemused (õppeaasta)
Suuline ja kirjalik suhtlus
Õpilane
1) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning lahendab
probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
2) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
3) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ning vahendab seda nii suulises kui ka kirjalikus
vormis.
Teksti vastuvõtt
Õpilane
1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre),
nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka
õpi- ja elutarbelisi tekste;
3) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist;
4) suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
5) reageerib tekstidele asjakohaselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis: oskab tekste
võrrelda, teksti kohta küsimusi esitada, teha sellest kokkuvõtet, teksti tõlgendada ja
kommenteerida, esitada vastuväiteid ja oma arvamust;
6) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendades, tekste seostades ning
tekstile reageerides.

Tekstiloome
Õpilane:
1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma
teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis;
2) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma
eesmärkidele;
3) oskab suuliselt esineda (koostab ning esitab kõne);
4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada ning suuliselt esitada eri liiki tekste: kirjandit;
kommentaare ja arvamusavaldusi; elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; vormistab
tekstid korrektselt;
5) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ning teiste
tekstidega; vahendab kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ning täpsusega, viidates allikale;
6) põhjendab ning avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ning seisukohta
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
7) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.
Õigekeelsus ja keelehoole
Õpilane:
1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest;
2) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest
ning sõna- ja käsiraamatutest;
3) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni; tunneb
keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista ning kasutada;
4) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust
ning vormistust;
5) leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, kasutusviise
ja mõistesuhteid;
6) teab eesti kirjakeele kujunemise põhietappe;
7) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates.
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Tunneb peamisi
veebitekste. Loeb
veebitekste kriitiliselt.
Oskab teksti sisu kokku
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tekstiülesehitusviise,
oskab neid tekste luues
kasutada.
Teab teksti liigendamise
põhimõtteid ja võimalusi,
oskab neid tekste luues
kasutada.
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Oskab osaleda
rühmatöös.
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Teab sidusa teksti
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oskab neid kasutada.
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rakendades hinnata
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