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Eesti keele teise keelena ainekava  

9. klass  

140 tundi, 4 tundi nädalas  

 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

9. klassis eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas 

ning jätkata õpinguid eesti keeles;  

omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada;  

mõistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning väärtustab 

neid; 

 tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja 

filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast;  

oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), 

et leida vajalikku infot ka teistes õppeainetes ja väljaspool õppetööd. 

 

2. Õpitulemused 

 

9. klassi lõpuks õpilane: 

suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli;  

mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal;  

oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ning selgitada 

oma seisukohti ja plaane;  

õpilane oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;  

õpilane on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

õpilane töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

õpilane hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab 

oma õpistrateegiaid.  

 

2.1. Osaoskuste õpitulemused 
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 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav 

õpitulemus 

B1.1 B1.1  B1.1   B1.1  

hea õpitulemus B1.2  B1.2  B1.2  B1.2 

väga hea 

õpitulemus 

B2.1 B2.1 B2.1 B2.1  

 

3. Õppesisu 

 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad:  

MINA JA TEISED Võimed (inimeste tugevad ja nõrgad küljed, anded, võimete arendamine, 

õpioskused ja - harjumused); inimestevahelised suhted (sõprus, armastus, positiivsete ja negatiivsete 

tunnete väljendamine, koostöö, heategevus, sallivus); virtuaalne suhtlemine (eelised ja puudused; 

suhtluskeskkonnad- ja suhtlusportaalid, foorumid, MSN ja e-post jmt).  

 

KODU JA LÄHIÜMBRUS Kodu ja lähiümbruse korrashoid (korteri sisustus,koduümbrus, 

peretraditsioonid); käitumine koduümbruses ja looduses, keskkonnasäästlikkus, turvalisus(info 

turvameetmetest ja ohutusest, toimingud ja seletused hädaohu puhul)  

 

EESTI Eesti geograafiline kaart, haldusjaotus, looduskaitse, Eesti vaatamisväärsused (Eesti ja 

Tallinna vaatamisväärsused, Eesti haldusjaotus, looduskaitse Eestis, ohustatud taime-, loomaja 

linnuliigid, ilm erinevatel aastaaegadel, riigipühade ja riiklikude tähtpäevade kombed ja tavad)  

 

RIIGID JA NENDE KULTUUR Maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline 

eripära (riikide nimetused ja nende pealinnad, eri riikide põhirahvuste keeled, vaatamisväärsused, 

looduskaunid kohad ja loodusnähtused)  

 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ Tervislik eluviis, raha, hädaolukorrad, arstiabi, 

edasiõppimine , hivirühmad koolis, meedia ja reklaam (tervislik eluviis ja oma seisukoha 

põhjendamine, suhtlemine abiteenustega hädaolukorras, edasiõppimise võimalused ja plaanid, kooli 

huviringide tegevused, arvamus reklaami kohta, elulookirjeldus ja avaldus)  
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VABA AEG Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid, teistesse maadesse vaba aja veetmise viisid 

(reisi valiku põhjendamine, suhtlemine reisibüroos, oma ja sõprade vaba aja veetmise võimalused, 

spordiüritused oma kodukohas, eesti tuntumad sportlased)  

 

4. Keeleteadmised 

 

Tegusõna pööramine lihtminevikus ja täisminevikus; i-minevik; tegusõnaühendite pööramine, 

umbisikuline tegumood, ma- ja da-infinitiivi kasutamine, -v, -nud, -tud, -tav ja -das kesksõnade 

moodustamine ja kasutamine;  käskiva kõneviisi vormide kasutamine, tingiva kõneviisi kasutamine 

olevikus ja minevikus, tegusõna käändelised vormid, levinumate tegusõnade rektsioon. 

Omadussõnade võrdlusastmed, nende käänamine. Omadussõna ühildumine nimisõnaga, liitsõnad. 

Mitmuse käänded : mitmuse moodustamine, mitmuse osastav,  i-ülivõrre.  

Käändsõnad erinevates käänetes, ainsuse või mitmuse osastavat nõudvad sõnad.  

Ees- ja tagasõnade kasutamine.  

Kohanimede õigekiri, nende sise-ja väliskohakäänded, täiendina esinevate kohanimede õigekiri. 

Suur ja väike algustäht kohanimede ja perioodikaväljaannete kirjutamisel  

Pühade, tähtpäevade, kuude, nädalapäevade õigekiri. 

 

5. Pädevused, lõiming teiste ainetega ja läbivad teemad: 

 

Astmepädevus: Teema  Meetod, töövõte, ülesanded, 

õppetegevus 

1) tunneb üldtunnustatud väärtusi 

ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, 

ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse 

korral oma võimaluste piires; 

kõik teemad juhtumianalüüsid, 

paaris- ja rühmatöö ülesanded,  

 

2) tunneb ja austab oma keelt ja 

kultuuri ning aitab kaasa eesti 

keele ja kultuuri säilimisele ja 

arengule. Omab ettekujutust ja 

teadmisi maailma eri rahvaste 

kultuuridest, suhtub teistest 

teema “Eesti” 

 

 

 

töö tekstidega, 

töö Eesti kaardiga 

osalemine emakeelepäeva üritustel 

“Kuhu ma tahaksin reisida?” - 
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rahvustest inimestesse 

eelarvamustevabalt ja lugupidavalt; teema “Vaba 

aeg” 

arvamuste vahetamine ja kirja 

kirjutamine 

3) on teadmishimuline, oskab 

õppida ja leida 

edasiõppimisvõimalusi, kasutades 

vajaduse korral asjakohast nõu; 

teema 

“Igapäevaelu. 

Kool ja 

õppimine” 

tutvumine eri õppeasutuste 

kuulutustega, arutlemine, iseseisev 

info otsimine, kiri “Minu 

tulevikuplaanid” 

4) on ettevõtlik, usub iseendasse, 

kujundab oma ideaale, seab endale 

eesmärke ja tegutseb nende nimel, 

juhib ja korrigeerib oma käitumist 

ning võtab endale vastutuse oma 

tegude eest; 

teema “Vaba 

aeg” 

kiri “Kes on mulle eeskujuks?”, 

arvamuste vahetamine 

5) suudab end olukorda ja 

suhtluspartnereid arvestades kõnes 

ja kirjas selgelt ja asjakohaselt 

väljendada, mõista ja tõlgendada 

erinevaid tekste, tunneb ja järgib 

õigekirjareegleid; 

kõik teemad kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded, paaris- ja rühmatööd, 

kirjaliku teksti loomise reeglid 

6) valdab vähemalt üht võõrkeelt 

tasemel, mis võimaldab 

igapäevastes olukordades suhelda 

kirjalikult ja suuliselt ning lugeda 

ja mõista eakohaseid võõrkeelseid 

tekste; 

kõik teemad kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded, kuulamisülesanded, 

iseseisev info otsimine, töö eki.ee 

keskkonnas, ülesanded 

digikeskkonnas, B1 taseme 

ülesanded  

7) suudab lahendada igapäevaelu 

erinevates valdkondades tekkivaid 

küsimusi, mis nõuavad 

matemaatiliste mõttemeetodite 

(loogika ja ruumilise mõtlemise) 

ning esitusviiside (, 

skeemide,graafikute) kasutamist; 

teema 

“Igapäevaelu. 

Kool ja 

õpingud” 

teema “Vaba 

aeg” 

küsitluste “Tulevikuplaanid” ja 

“Harrastused” läbiviimine ja 

tulemuste analüüsimine ning 

diagrammide kujul esitlemine ja 

kokkuvõtte kirjutamine 
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8) mõistab inimese ja keskkonna 

seoseid, suhtub vastutustundlikult 

elukeskkonda ning elab ja tegutseb 

loodust ja keskkonda säästes; 

teema “Eesti” kiri “Mida Eestis välismaalasest 

sõbrale näidata?”,  

Eesti ilmastik, arutlus “Mis 

aastaajal on parem puhata?” 

9) suudab tehnikamaailmas toime 

tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt 

ja võimalikult riskita kasutada; 

kõik teemad erinevates digikeskkondades 

ülesannete täitmine, oma 

materjalide loomine 

10) on aktiivne ja vastutustundlik 

kodanik, kes on huvitatud oma 

kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust; 

teema 

“Igapäevaelu. 

Kool ja 

õpingud” 

arvamuste vahetamine “Kooli 

kodukord” 

12) suudab väljendada ennast 

loominguliselt, peab lugu kunstist 

ja kultuuripärandist; 

kõik teemad oma õppematerjalide koostamine: 

ristsõnad, digimaterjalid 

13) väärtustab ja järgib tervislikku 

eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

teema “Vaba 

aeg” 

suulised ja kirjalikud ülesanded 

“Kuidas hoolitseda tervise eest?”, 

kiri “Tervislik ja ebatervislik 

toitumine” 

kiri “Mina ja sport” 

14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja 

kriitiliselt, on avatud 

enesearendamisele. 

kõik teemad vastuse plaani koostamine, oma 

teksti redakteerimine uue info 

põhjal,  

Üldpädevused 

 

teemad 

 

Meetod, töövõte, ülesanded, 

õppetegevus  

1) õpipädevus –  

õpilane oskab organiseerida 

õppekeskkonda individuaalselt ja 

rühmas ning hankida õppimiseks, 

hobideks,  tervisekäitumiseks ja 

karjäärivalikuteks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ja seda 

plaani järgida; kasutada õpitut 

erinevates olukordades ja 

 

  kõik teemad 

  

kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded,  

käitumisnormid rühma- ja 

paaristöö ülesannete täitmisel, 

info otsimine erinevatest allikatest, 

kirjaliku teksti plaani koostamine, 

võtmega ülesanded, mis 

võimaldavad õpilasel oma 

vastuseid kontrollida 
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probleeme lahendades; seostada 

omandatud teadmisi varemõpituga; 

analüüsida oma teadmisi ja oskusi, 

motiveeritust ja enesekindlust ning 

selle põhjal edasise õppimise 

vajadusi; 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus 

– õpilane suudab ennast teostada; 

toimida aktiivse, teadliku, abivalmi 

ja vastutustundliku kodanikuna; 

teada ja järgida ühiskondlikke 

väärtusi ja norme; austada 

erinevate keskkondade reegleid 

jaühiskondlikku mitmekesisust, 

religioonide ja rahvuste omapära; 

teha koostööd teiste inimestega 

erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste ja nende 

väärtushinnangute erinevusi ning 

arvestada neid suhtlemisel; 

 

kõik teemad 

 

koostööd ja kokkuleppeoskust 

nõudvad ülesanded, 

probleemilahendused,  

käitumisnormid rühma- ja 

paaristöö ülesannete täitmisel,  

arutlemine, juhtumianalüüsid, 

 

3) enesemääratluspädevus – 

õpilane suudab mõista ja hinnata 

iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; analüüsida oma käitumist 

erinevates olukordades; käituda 

ohutult ja järgida tervislikke 

eluviise; lahendada 

suhtlemisprobleeme; 

 

kõik teemad 

 

võtmega ülesanded, mis 

võimaldavad õpilasel oma 

vastuseid kontrollida, 

juhtumianalüüsid, 

viisakate ütlemiste õppimine 

5) suhtluspädevus – õpilane 

püüab ennast selgelt, asjakohaselt 

ja viisakalt väljendada nii 

emakeeles kui ka võõrkeeltes, 

arvestades olukordi ja mõistes 

suhtluspartnereid ning suhtlemise 

turvalisust;ennast esitleda, oma 

seisukohti esitada ja põhjendada; 

lugeda ning eristada ja mõista 

teabe- ja tarbetekste ning 

ilukirjandust; kirjutada eri liiki 

tekste, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ja 

väljendusrikast keelt ning 

kokkuleppel põhinevat 

suhtlemisviisi; 

 kõik teemad kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded, 

käitumisreeglid ja -normid rühma- 

ja paaristöö ülesannete täitmisel, 

klassi ees esinemine, 

klassikaaslaste aktiivne kuulamine,  

töö tekstiga, funktsionaalne 

lugemine 
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Kultuuri- ja väärtuspädevus 

õpilane õpib hindama inimsuhteid, 

ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; 

tajuma oma seotust teiste 

inimestega, loodusega, väärtustama 

loomingut ja kujundada ilumeelt; 

hindama üldinimlikke 

väärtusi,väärtustama inimlikku, 

kultuurilist ja looduslikku 

mitmekesisust; 

 

kõik teemad 

 

viisakate ütlemiste õppimine, 

lauakombed, 

arvamuste vahetamine “Viisakas 

käitumine” 

8) digipädevus – 

õpilane  suudab kasutada uuenevat 

digitehnoloogiat toimetulekuks 

kiiresti muutuvas ühiskonnas nii 

õppimisel kui ka kogukondades 

suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning 

hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, 

multimeediumide loomisel ja 

kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid 

digivahendeid ja võtteid, suhelda ja 

teha koostööd erinevates 

 

kõik teemad 

 

ülesannete täitmine erinevates 

digikeskkondades, töö erinevate 

meedia allikatega, oma 

teabetekstide loomine,, teabeotsing 

erinevatel teemadel,töö 

internetiallikatega, materjalide 

loomine internet -keskkonnas, 

esitlused ja videod,  

6) matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalane pädevus – 

õpilane suudab kasutada 

matemaatikale omast keelt, 

sümboleid, meetodeid koolis ja 

igapäevaelus;; kasutada uusi 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

 

teema “Vaba 

aeg” 

 

küsitluste “Tulevikuplaanid” ja 

“Harrastused” läbiviimine ja 

tulemuste analüüsimine ning 

diagrammide kujul esitlemine 

Lõiming teiste ainetega 

Vene keel: 

õpib ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendada nii suuliselt kui ka 

kirjalikult 

 

kõik teemad 

  

 kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded 
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Arvutiõpetus:  

Õpilane õpib leidma ja säilitama 

digivahendite abil infot ning 

hindama selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osalema 

digitaalses sisuloomes, sh tekstide, 

piltide,multimeediumide loomisel 

ja kasutamisel 

 

kõik teemad 

 

teabe otsimine, töö interneti 

allikatega, materjalide loomine 

internet -keskkonnas, esitlused ja 

videod, ülesannete sooritamine 

digikeskkonnas 

Klassijuhatajatund: 

tulevikuplaanid ja perspektiivid 

teema “Vaba 

aeg” 

teema 

“Igapäevaelu. 

Kool ja 

õpingud” 

 

tulevikuplaanid: arutlemine, kiri 

“Kelleks ma tahan saada?”, väitlus 

“Kas kutsekool või gümnaasium?” 

Läbivad teemad 

 1. Läbiv teema „Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine” 

kõik teemad 

 

teema 

“Igapäevaelu. 

Õppimine ja 

töö” 

  mõtlemist ja analüüsimisoskusi 

arendavad ülesanded, 

funktsionaalne lugemine, lugemis-

ja luulamistestid 

tulevikuplaanid: arutlemine, 

arvamuste vahetamine, kirja 

kirjutamine, väitlus “Kas 

kutsekool või 10 klass?” 

2. Läbiv teema „Keskkond ja 

jätkusuutlik areng” 

teema “Eesti” puhkus eri aastaaegadel - 

arvamuste vahetamine 

3.Läbiv teema „Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus” 

teema 

“Igapäevaelu. 

Kool ja 

õpingud” 

“Mida ma muudaksin koolis” - 

vestlusring 

4. Läbiv teema „Kultuuriline 

identiteet” 

teema “Eesti” Eesti kui elukoht, kiri sõbrale 

5. Läbiv teema 

„Teabekeskkond” 

kõik teemad info otsimine, oma digimaterjalide 

loomine,  
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6. Läbiv teema „Tehnoloogia ja 

innovatsioon” 

kõik teemad tund “Digiohutus”, 

digikeskkondade kasutamine 

tundides  

7. Läbiv teema „Tervis ja 

ohutus” 

teema “Vaba 

aeg” 

teema “Mina ja 

teised” 

mõistekaart ja kiri“Tervise eest 

hoolitsemine”, “Mina ja sport” 

8. Läbiv teema „Väärtused ja 

kõlblus” 

kõik teemad käitumisnormidest kinnipidamine,  

juhtumianalüüsid 

 

 

6. Klassiväline tegevus 

 

Klassivälisteks tegevusteks 9.klassis on soovitatavad:  

Õppeaine teemade käsitlemise raames võib läbi viia selliseid tegevusi nagu õppetunnid looduses 

Narva-Jõesuu lähistel, Pähklimäel; õppereisid Eesti linnadesse, puhkekeskustesse; näituse, teatri, 

kino, spordi ja muude taoliste ürituste külastamine Narva Kunstigaleriis, Kinomajas, Jäähallis. 

Õppeekskursioon ametiasutustesse, kohtumine erinevate elukutsete esindajatega. Keele õppimist 

soodustavad ka sellised tegevused nagu õpilasvahetused, koolide ühistegevused, osalemine 

kooliüritustel (nt eesti keele ainenädalas, konkurssides, temaatilistel üritustel);  

esitlused, uurimused ja muud tööd, mille sooritamiseks kasutatakse nüüdisaegseid tehnoloogiaid;  

osalemine Kultuuriosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi või muu asutuse poolt välja 

kuulutatud loovööde konkurssides;  

osalemine eesti keele olümpiaadidel nii linna kui ka riigi tasandil;  

 

7. Õppekirjandus 

 

Õppekirjandusena on võimalik kasutada kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt lubatud ning 

Riikliku Õppekavaga kooskõlas olevaid 9. klassi eesti keele kui võõrkeele õpikuid. 

Lisamaterjalidena kasutatakse internetiallikaid, meediavahendeid, teabetekste ning eestikeelset 

ilukirjandust.  


