
Õppekava RÕK 

Valdkond Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus Praktiline eesti keel I 

Õpetamise aeg 10. klass 

Eelduskursused Põhikooli läbitud õppekava 

Lõiming Keeleteadmised, kursus keel ja ühiskond, praktilise eesti 

keele kursused, kirjandus, teised ained 

Õppetöö korraldus 35 tundi 

Kursuse eesmärk Tekitada õpilastes huvi keeleteaduse vastu 

Anda baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi. 

Praktilise keeleoskuse arendamine valmistab õpilast ette 

toimima nüüdisaegse infoühiskonna tegusa liikmena; 

ajama enda, lähedaste ja huvirühma asju; haridusele 

vastavat tööd otsima ja sellega keeleliselt toime tulema 

ning elukestvalt õppima. 

Kursuse lühikirjeldus 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). 

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. 

Keelestruktuurid 

Sõnavara 

Õigekiri 

Kursuse õpitulemused Kursuse läbinud õpilane:  

• argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma 

seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti 

vormis;  

• koostab levinumaid tarbetekste;  

•  oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja 

kokkuvõtet, vältides plagiaati;  

• tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi 

ning kasutab neis leiduvat infot oma tekstides;  

• oskab kasutada elektroonilisi ja paberil 

sõnaraamatuid;  



• on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja 

kirjakeeleoskust.  

Hindamisviis Kursusehinde moodustavad arvestuslikud tööd, praktilised 

tööd, rühmatööd ja tööprotsessi käigus saadud hinded. 

Kursusehinne moodustab 1/7 kooliastme hindest. 

Kursust õpetatakse rööpselt kursusega keel ja ühiskond. 

Mõlemad kursusehinded saab õpilane kooliaasta 

lõppedes. 

Eesti keele kooliastmehinne on eesti keele kursuste 

koondhinne. 

Õppekirjandus 

Õppematerjalid 

Lisamaterjalid 

Lingid 

Reet Bobõlski, Margit Ross (2017) Gümnaasiumi eesti 

keele õpik Johannes  

Reet Bobõlski, Margit Ross (2017) Gümnaasiumi eesti 

keele töövihik Johannes 2 

 

Vastutav õppetool Humanitaarainete õppetool 

Kursuse väljund Ettevalmistus uurimistööks, riigieksamiks, osalemiseks 

olümpiaadidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


