
AINEKAART 

Ainevaldkond: eesti keel ja kirjandus 

Õppeaine: eesti keel 

Klass: 7.a 

Õpetaja: Argo Mund 

Ainetüüp: kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 2022/23. õppeaasta 

Õppekirjandus: 

Reet Bobõlski, Helin Puksand „Peegel 1. 7. klassi eesti keele õpik“ (Koolibri); 

Reet Bobõlski, Helin Puksand „Peegel 1. 7. klassi eesti keele töövihik“ (Koolibri); 

Reet Bobõlski, Helin Puksand „Meediatekstid. Lugemisülesanded II kooliastmele. 2. vihik“ 

(Koolibri). 

Vajalikud õppevahendid: 

õpik, töövihik, jooneline vihik, õpimapp, õpetaja koostatud ja paljundatud õppematerjal, ÕS, 

Opiqu keskkond 

Õppesisu: 

Kirjakeel ja argikeel. Suuline ja kirjalik tekst. 

Sõnaliigid: käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad), pöördsõnad ja muutumatud sõnad 

(määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses. Käänded ja käänetevahelised 

seosed. Omadussõna võrdlusastmed. Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Põhi- ja 

järgarvude kirjutamine. 

Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide 

kasutamine lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud 

tegusõnad ja sõnavormid. Õige pöördevormi leidmine ÕSist, vormimoodustus tüüpsõna 

eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine. 

Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine. 

Oma- ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine. 

Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Veaohtlikud paronüümid. 

Tekstide ülesehitus: jutustav, kirjeldav, arutlev. Meediakanalid ja -tekstid: uudis, intervjuu, 

arvustus jt. 

Õpitulemused: 

7. klassi lõpetaja 

1) oskab valida suhtluskanalit; 

2) peab asjalikku kirja- ja meilivahetust; 



3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi; 

4) teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid; 

5) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab suulises vormis; 

6) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 

7) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb 

tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku, 

kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti oma 

kogemuse ja mõtetega; 

8) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja 

tekstile reageerimisel; 

9) põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, 

nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;  

10) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades;  

11) oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav, kirjeldav, 

arutlev); vormistab tekstid korrektselt;  

12) eristab kirjakeelt argikeelest; 

13) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;  

14) oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest (sh veebiallikatest);  

15) teab eesti keele sõnaliike ja -vorme;  

16) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;  

17) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;  

18) kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.  

Hindamise kirjeldus: 

7. klassi õpilast hinnatakse nii numbriliselt kui ka kujundavalt, st kõiki kirjalikke töid 

hinnatakse hindega, kuid lisaks kommenteeritakse loovtöödes (nt kirjand) õpilase 

tekstiloomeoskust, õigekirja, stiili ja sõnavara.  

7. klassis toimuvad mahukamad kontrolltööd, samuti tunnikontrollid, viimaste kontrollitavaks 

sisuks on eelmises ainetunnis õpitu. Tunnikontrollist teatab õpetaja harilikult eelmises tunnis 

ette. Kontrolltööde toimumise aeg on õpilasel teada nädal enne töö toimumist. Samuti saab 

õpilane hindeid klassi- ja kodukirjandite ning lugemisülesannete eest. Puudumise korral peab 

õpilane tegema järele kontrolltöö, kirjandi ja lugemisülesande. Tunnikontrolli, mis kontrollib 

ühe tunni materjali omandatust, ei pea harilikult järele tegema. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 7. klassi lõputunnistuse hinne kujuneb 7. klassi õpitulemuste 

(trimestrite põhjal). 

Hindamine on kooskõlas Vinni-Pajusti Gümnaasiumi hindamisjuhendiga. 


