
 

AINEKAART 

Ainevaldkond:  

Keel ja kirjandus 

Õppeaine: Eesti keel 

Klass: 6.klass 

Õpetaja: Mart Pitsner 

Ainetüüp:Kohustuslik õppeaine põhikoolis 

Õpetamise aeg 201/2018.õppeaasta 

Õppekirjandus: Liisi Piits ja Terje Varul Eesti keele õpik ja töövihik 6. klassile 

Vajalikud õppevahendid: vihik, töövihik, kirjatarbed, joonlaud 

Õppesisu: 

•KEELESAHTLID AVANEVAD 

Kirjakeel ja argikeel 

•Kõlla moblaga või helista telefoniga 

•Murdekeel 

•Pöördumissõna ehk üte meilides ja mujal 

•Kokkuvõte: „Meie klassi parim koomiks” 

•Kordamine kontrolltööks 

•Kontrolltöö nr.1 

•TEKSTILIIGID.  

•Tekstide maailmas 

•Meediatekstid 

•Meedia on teabe vahendaja 

•Meediatekstid harivad ja pakuvad meelelahutust 

•Kes teevad ajalehte? 

•Võõrsõnade õigekiri 



•Kas ball või pall? Mõlemad! 

•Etteütlus 

•Kordamine kontrolltööks. Ajalehe valmimine  

•Kontrolltöö nr.2 

•SÕNALIIGID. REKLAAM 

•Kordame tähtsamaid sõnaliike 

•Käänamine on imelihtne 

•Võrdleme omadussõna 

•Reklaami mõjutamisvõtted 

•Maailm arvudes 

•Asesõnadest lähemalt 

•Kordamine  kontrolltööks 

•Kontrolltöö nr 3 

•KOKKU VÕI LAHKU? TARBETEKSTID 

•Tarbetekstid on tarvilikud. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine 

•Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine 

•Omadussõnade kokku-ja lahkukirjutamine. Kohanimed kõnelevad 

•Kokkuvõte: „Meie klassi retseptiraamat” 

•Kordamine 

•TELEVISIOON JA RAADIO. TEGUSÕNA. OTSEKÕNE. 

•Mina ja televisioon 

•Pöörame tegusõna 

•Olevik ja minevik 

•Mina ja raadio 

•Otsekõne ja kaudkõne.  

•Kokkuvõte 

•Kordamine 



•INTERNETI VÕIMALUSED JA OHUD. ERINEVAD LAUSED. 

•Mina ja internet 

Interneti ohud. 

•Alus ja öeldis 

•Lihtlause. Koondlause 

•Liitlause ja selle kirjavahemärgid.  

•Kokkuvõte 

•Kordamine 

•Tekstide lugemine  

•EESTI KEEL JA TEISED KEELED. 

•Eesti keel teiste keelte seas 

•Sugulaskeeled ja hõimurahvad 

•Kokkuvõte 

Õpitulemused.  

Trimestri lõpul õpilane: 

1) suhtleb eesmärgipäraselt ning valib kontekstile vastava suhtluskanali; 

2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet ning anda hinnangut nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

3) tunneb õpitud tekstiliike ning oskab õpi- ja elutarbelisi tekste eesmärgipäraselt kasutada; 

4) oskab luua õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada; 

5) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise põhietappe ning oskab neid rakendada; 

6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 

7) oskab kasutada ÕSi ja teisi õigekeelsusallikaid. 

Hindamise kirjeldus: 

Õpilane saab veerandi jooksul hinded kontrollharjutuste,   kontrolltööde ja etteütluse eest, 

valikuliselt  hinnatakse tv ja koduste ülesannete täitmist.    

Kontrolltöö ja etteütluse täpse aja teatab õpetaja tunnis. Koolist sel ajal puudunud  

õpilane sooritab töö 10 päeva jooksul, leppides eelnevalt õpetajaga kokku järelevastamise aja 

.                



* Järelvastamisele kuuluvad vaid mitterahuldavad hinded, mis on saadud KTde eest.   

* Parandustöö eest hinnet "5" ei ole võimalik saada. 

*  Hindamine toimub vastavalt VPG hindamisjuhendile     . 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Trimestri hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest, kusjuures  kontrolltöö hinde osatähtsus 

on suurem kui tunnihinde osatähtsus. 

Muud nõuded ja märkused: 

Jälgida kooli kodulehelt õpetaja järelevastamiste ja  

konsultatsioonide aegu. 


