Eesti keel 7. klass
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:

















mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;
tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus;
järgib kirjutades;
eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt
korrektselt;
leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab
sihipäraselt;
tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt valmistuda eri
liiki tekstide koostamiseks ja esitamiseks;
kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest;
esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre),
nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka
õpi- ja elutarbelisi tekste;
suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma
teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis;
tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma
eesmärkidele;
oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet ja
kõnet, väitleb).

Eesti keele ainekava 7. klassis
1. Ajaline maht
2 tundi nädalas, kokku 70 tundi
2. Eeldatav õpilaskontingent on 6. klassi õppekava läbinud õpilane
3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Sõnavara
Õppeaine sisu







Suhelda saab ka
sõnadeta
Sõna ja tähendus
Keeles on palju
murdeid
Sünonüümid on keele
rikkus
Kõnekeel ja kirjakeel






Eeldatav õpitulemus
Oskab märgata suulisele suhtlusele omaseid
väljendusvahendeid, oskab leida sõnaraamatust vajalikku
teavet
Oskab suhtlemisel valida olukorrale vastavaid keelevahendeid
Oskab kõnelemisel ja kirjutamisel valida olukorrale vastavaid
keelevahendeid
Oskab kirjutada ja vormistada kirja, oskab kirjutada kuulutust

Kiri ja kuulutus
Õppeaine sisu





Kirja kirjutamine
Veebisuhtlus
Kuulutus

Eeldatav õpitulemus





Oskab kirjutada ja vormistada kirja

Teab erinevaid võimalusi veebisuhtluseks
Oskab kirjutada kuulutust

Sõnaliigid
Õppeaine sisu






Sõnade liigitamine
Pöördsõnad
Käändsõnad
Muutumatud sõnad

Eeldatav õpitulemus



Tunneb sõnaliike, oskab neid lauses ära tunda ja
kasutada

Kirjeldus ja iseloomustus
Õppeaine sisu




Kirjeldus
Iseloomustus

Eeldatav õpitulemus




Oskab kirjutada kirjeldust, kasutab selleks sobivaid
keelevahendeid
Oskab kirjutada iseloomustust, kasutab selleks sobivaid
keelevahendeid

Häälikud, silp ja välde
Õppeaine sisu





Häälikutest sõna
Silp ja silbituum
Sõna rõhk ja välde

Eeldatav õpitulemus





Teab häälikute liike
Tunneb ära lühikese ja pika silbi
Teab välte määramise põhimõtteid

Sõna ja pilt
Õppeaine sisu




Pilt teksti täiendamas
Pildi lugemine ja
tõlgendamine

Eeldatav õpitulemus




Oskab ühendada eriliigilisi tekste (tekst ja pilt)
Oskab pildilisest tekstist infot leida ja seda analüüsida

Astmevaheldus
Õppeaine sisu






Laadi- ja
vältevaheldus
Käändsõna
laadivaheldus
Käändsõna
vältevaheldus
Tegusõna laadi- ja
vältevaheldus

Eeldatav õpitulemus





Oskab kasutada ÕS-i laadi- ja vältevahelduse
määramiseks
Oskab eristada astmevahelduse liike, oskab määrata
käändsõna astmevaheldust
Oskab eristada astmevahelduse liike

Ajakirjandustekstid
Õppeaine sisu






Meedia
Fakt ja arvamus
Arvamuslugu
Uudis

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

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile LINK.
5. Kasutatav õppevara
Priit Ratassepp (2009) „Sõnadest tekstini”. Tallinn: Avita
Priit Ratassepp (2009) „Sõnadest tekstini“ töövihik 1. ja 2. osa. Tallinn: Avita

6. Lõiming
Vaata lõimingutabelit LINK.

