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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kursusekava 

 
Kursuse nimetus: 

 
Praktiline eesti keel I 

 

Kursuse järjenumber: 

 

II 

Õppeaine: 

 

eesti keel 

 

Klass: 

 

10. 

 

Eesmärgid: 

 

 
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. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 
 

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). 

 

Kuulamine 

 

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

 

Õppetulemused: 
 

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 

 

Hindamine:  

 

Vastavalt riiklikule õppekavale ja kooli hindamisjuhendile. 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

1) E.Kraut, E.Liivaste, A.Tarvo „Eesti õigekeel“ 

2) M.Hage „Teksti- ja kõneõpetus“  

3) Nende juurde kuuluvad TV-d. 

 

 

 

 


