Eesti keel 6. klass
Põhikooli eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:




























leiab koos partneri või rühmaga vastused lihtsamatele probleemülesannetele,
kasutades olukorrale vastavalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;
loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste;
5tunneb kirjutamise põhietappe;
jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid
korrektselt;
avaldab viisakalt ning olukorrale vastavalt oma arvamust ja seisukohta sündmuse,
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning
järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid
liitlauseid;
kontrollib õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja;
rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates.
väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub
lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;
tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb
teadlikuks
keelekasutajaks;
omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime
isiklikus
ja avalikus elus ning edasiõppimisel;
arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris
väljakujunenud keelekasutustavasid;
õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt
hinnata
ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;
õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma
tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;
harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning
veebiallikaid;
suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega
kaaslaste eesti keele omandamist.

Eesti keele ainekava 6. klassis
1. Ajaline maht
2 tundi nädalas, kokku 70 tundi
2. Eeldatav õpilaskontingent on 5. klassi õppekava läbinud õpilane
3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Sõna raamatus - sõnaraamatus
Õppeaine sisu





Sõna ja tähendus
Sünonüümid on keele
rikkus
Kõnekeel ja kirjakeel





Eeldatav õpitulemus
Oskab leida sõnaraamatust vajalikku teavet
Oskab kõnelemisel ja kirjutamisel valida olukorrale vastavaid
keelevahendeid
Oskab kirjutada ja vormistada kirja, oskab kirjutada kuulutust

Sõnaliigid
Õppeaine sisu






Sõnade liigitamine
Pöördsõnad
Käändsõnad
Muutumatud sõnad

Eeldatav õpitulemus



Tunneb sõnaliike, oskab neid lauses ära tunda ja
kasutada

Kokku- ja lahkukirjutamine
Õppeaine sisu



Nimi-, omadus-, arvja tegusõnade kokkuja lahkukirjutamine

Eeldatav õpitulemus



Oskab tekstis kirjutada õigesti kokku või lahku

Pöördsõnad peidavad lisatähendusi
Õppeaine sisu






Kõneviisid
Tegumoed
Aeg
Pööramine

Eeldatav õpitulemus



Oskab pöörata tegusõnu, määrata tegumoodi, kõneviise
ja aegu

Laused erinevad
Õppeaine sisu

Eeldatav õpitulemus






Koondlause
Liht- ja liitlause
Sidesõna ja koma
liitlauses
Otsekõne ja üte




Tunneb tekstis liht- ja liitlauset
Oskab kirjavahemärgistada liht- ja liitlauseid,
otsekõnega ja üttega lauseid

Tekstiõpetus
Õppeaine sisu





Meie klass
Iseloomustus
Huviuurimus

Eeldatav õpitulemus





Oskab avaldada oma mõtteid ja arvamusi
Oskab kirjutada iseloomustust
Oskab osaleda rühmatöös (koostada küsimustikku ning
teha kokkuvõtteid)

Ajakirjandus on infoedastaja
Õppeaine sisu








Meedia
Fakt ja arvamus
Arvamuslugu
Uudis
Televisiooni mõjud
Reklaam

Eeldatav õpitulemus







Teab peamisi meediakanaleid
Oskab eristada fakti ja arvamust
Oskab leida loetust olulist teavet, oskab kirjutada
arvamuslugu
Oskab leida loetust olulist teavet, oskab kirjutada uudist
Oskab arutleda televisiooni ja reklaami kasulikkusest ja
kahjulikkusest

Kuulamine ja rääkimine
Õppeaine sisu





Kuulamine ja
kuulmine
Vestlemine
Väitlemine

Eeldatav õpitulemus





Oskab kuulata teksti ning esitada selle põhjal küsimusi
Oskab kaaslastega vestelda ning neid kuulata
Oskab esitada oma arvamusi ning neid põhjendada

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile LINK.
5. Kasutatav õppevara
Kaja Sarapuu, Liisi Piits (2005) Eesti keele õpik 6.klassile Tallinn: Avita
Kaja Sarapuu (2005) Eesti keele töövihik I ja II Tallinn: Avita

6. Lõiming
Vaata lõimingutabelit LINK.

