
	
	

EESTI	KEELE	TEISE	KEELENA	AINEKAVA	10.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	
10. klassi lõpuks õpilane: 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 

2) suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 

3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; suudab 

teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

5) arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

6) tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ning 

trükimeediat; 

vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid; 

7) kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt stsnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks 

erinevates valdkondades; 

8) omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda; 

9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab 

oma õppimisstrateegiaid; 

10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 

 
 
ÕPPESISU 

I KURSUS 

EESTI JA MAAILM 

Geograafiline asend ja kliima; rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, 

uusimmigrandid;mitmekultuuriline ühiskond. Rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; 

kodukoha lugu. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid; Eesti koht maailmas: 

rahvusvaheline koostöö. 

KULTUUR JA LOOMING 



	
	
Looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; rahva 

ajalooline kultuurimälu;loova mõtte arendamine kogemuse kaudu. Rahvapärimused, muistendid, 

muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste 

kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused. 

 

II KURSUS 

 
KESKKOND JA TEHNOLOOGIA 

Keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; 

tццstus- ja kultuurmaastikud, kaitsealad; saasteallikad; elutingimused erineva kliima ja 

rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede olemasolu ning nende kättesaadavus (nt arstiabi, 

pensionid, riiklikud toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele); säästlik eluviis; 

sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid. 

Teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapдevaelus; teabekeskkond: infootsing 

ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, 

keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

 

HARIDUS JA TÖÖ 

Perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak jne. 

Riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond 

ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev 

õpe. Teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri plaanimine; tööotsimine: 

elulookirjelduse koostamine, tööleping, töövestlus; raha teenimine (nt sissetulekud ja 

väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste 

vastu; 

  



	
	

III KURSUS 

 

INIMENE JA ÜHISKOND 

Eluring: sünd, elu ja surm; tasakaal inimese ja looduse vahel (nt loodushoidlik eluviis, aukartus 

looduse ees); elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik, inimsõbralik, tervislik). Inimese loomus 

ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated 

elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed; erinevad inimesed ja 

rahvad (nt keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, ). Suhtlusvahendid: loomulik keel ja 

kehakeel (nt sõnavalik, žestid, miimika); meedia kui suhtluskanal ja -vahend. Majanduselu: tõusud 

ja mõõnad, heaoluühiskond; sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus. 

EESTI	KEELE	TEISE	KEELENA	AINEKAVA	11.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	
11. klassi lõpuks õpilane: 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 

3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 

suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

5) arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

6) tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ning 

trükimeediat; vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks 

erinevates valdkondades; 

8) omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda; 

9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab 

oma õppimisstrateegiaid; 

10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 

  



	
	

IV KURSUS 

HARIDUS JA TÖÖ 		

Haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis, hariduse roll tänapäeva ühiskonnas. Õpioskused ja 

eksamitehnikad.Tehniliste seadmete kasutamine õppe efektiivsuse tõstmiseks. Eneseharimine. 

Õppimine välismaal. Elukestev õpe. Edukas kärjäär tänapäeva  ühiskonnas.Saavutamise viisidHea 

töö kriteeriumid 

KULTUUR JA LOOMING  

Kultuur ja looming. Kultuuri traditsioonid	

V KURSUS  

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA  

Geograafiline keskkond, inimese ja keskkonna suhted, keskkonnateadlikkus,looduslik tasakaal, 

puutumatu loodus, tööstus- ja kultuurmaastikud, kaitsealad ja saasteallikadsed, loodusliku 

tasakaalu kadumisest tingitud ohud inimestele ja keskkonnale,   kliima ja inimeste 

elutingimused,. mitmekultuurilise ja mitmekeelse elukeskkonna probleemid ja eelised, 

sotsiaalsed hüved on Eestis ja teistes riikides (haigustoetused, pensionid jne)säästlik eluviis.  

Eesti lähinaabrid, sealsed elutingimused.Teadus- ja tehnikasaavutusi Eestis ja mujal ja nende  

mõju inimeste igapäevaelule.Infoallikad, teaduse ja tehnika areng abiks keele õppimisel 

VI KURSUS  

INIMENE JA ÜHISKOND. EESTI JA MAAILM  

Inimene kui looduse osa inimese, eluring: sünd, erinevad eluetapid, isiksuseks kujunemine, 

erinevad eluhoiakuid ning elustiilid, nagu: loodushoidlik,  inimsõbralik, tervislik, asjalik, 

sotsiaalne, eraklik jne. Inimene kui indiviid- iga inimese kordumatu eripära, inimese emotsioonid 

ja tunded erinevates situatsioonides, erinevad võimalused erinevatest elulistest olukordadest 

väljatulekuks,erinevad väärtushinnangud,  vaated elule  ja ühiskonnale, perekonna, eakaaslaste ja 

ühiskonna mõjud inimesele, etiketi ja käitumisnorme Eestis.Inimestevaheline suhtlus-  meedia ja 



	
	
Internett kui suhtluskanali –ja vahendi mõjust, nende  negatiivsed ja positiivsed jooned. Ühiskond 

kui eluavalduste kogum- reklaami mõju inimesele. Eesti keel ja eesti meel Eesti riik ja rahvas- 

Eesti riigi maakonnad , kultuurilugu (traditsioonid, kombed, tuntumad kultuuritegelased). Eesti 

riik ja rahvas-  Eesti riigi maakonnad ja linnad. 

EESTI	KEELE	TEISE	KEELENA	AINEKAVA	12.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	
12. klassi lõpuks õpilane: 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt; 

3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 

suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

5) arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

6) tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ning 

trükimeediat; vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks 

erinevates valdkondades; 

8) omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda; 

9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab 

oma õppimisstrateegiaid; 

10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 

 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Rahuldav 

õpitulemus 

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

Hea õpitulemus 
B2. 1 B2.2 B2.2 B2.2 



	
	

Väga hea 

õpitulemus 

B2.2 – C1 B2.2 – C1 B2.2 – C1 B2.2 – C1 

	

ÕPPESISU	

VII KURSUS 

HARIDUS JA TÖÖ 

Eneseharimine. Elukestev õpe. Edukas kärjäär tänapäeva  ühiskonnas Saavutamise viisid, hea töö 

kriteeriumid, töökoha saamine Eneseharimine. Elukestev õpe. Edukas kärjäär tänapäeva  

ühiskonnas Saavutamise viisid Hea töö kriteeriumid. Töökoha saamine.Vajalikud oskused ja 

tehnikad, mis aitavad leida tööd. Oskab seletada, mida tähendab edukas kärjäär meie elus, CV  

motivatsioonikiri a letter of application. Nõudmised tänapäeva töötajale. Edukuse garantii. Töö 

etikett. Suhtlemisetikett. Töö kaotus. Põhjused.Töötuse moraalsed ja sotsiaalsed aspektid.  Töötuse 

moraalsed ja sotsiaalsed aspektid  Eestis ja teistes riikides. Kriisist väljumise viisid. 

Globaliseerumine. Uued tendentsid tööturul.  

KULTUUR JA LOOMING 

Kultuuri traditsioonid ja tavad.	

VIII KURSUS 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA 

Geograafiline keskkond,  inimese ja keskkonna suhted, keskkonnateadlikkus, looduslik tasakaal, 

puutumatu loodus, tööstus - loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud inimestele ja 

keskkonnale,  Eesti peamisi saasteallikaid, saastumise peatamine, tööstus- ja kultuurimaastikud 

jne, kliima muutused, keskkonna jätkusuutlik areng. Elukeskkond-kliima mõju inimeste 

elutingimustele, mitmekultuurilise ja mitmekeelse elukeskkonna probleemid ja eelised, sotsiaalsed 

hüved  Eestis ja teistes riikides (haigustoetused jm, pensionid jne), säästlik eluviis. Tehnoloogia - 

teadus- ja tehnikasaavutusi Eestis ja mujal,  nende   mõju inimeste igapäevaelule, biotehnoloogia 

ja  selle toimimine  igapäevaelus ( kosmeetika,olmekeemia, toiduainetetööstus) 



	
	

IX	KURSUS	

INIMENE JA ÜHISKOND. EESTI JA  MAAILM 

Eesti riik ja rahvas-  mitmekultuuriline ühiskond (integratsioon ja assimilatsioon). Eesti keel ja 

eesti meel-  Eesti Vabariigi kodanik. Eesti ja teised riigid-  Eesti kui Euroopa Liidu osa. EL riigid, 

EL töökorraldus Inimene kui looduse osa-  inimese ja looduse tasakaal, keskkonnaprobleemid,  

inimese  negatiivne mõju loodusele,  erinevad eluhoiakud ning elustiilid, nagu: loodushoidlik,  

inimsõbralik, tervislik, asjalik, sotsiaalne, eraklik jne. Inimene kui indiviid- inimese emotsioonid 

ja tunded erinevates situatsioonides,  erinevad väärtushinnangud, vaated elule  ja ühiskonnale, 

inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed suhted, perekonna, eakaaslaste ja ühiskonna 

mõjud inimesele, erinevad inimesed ja rahvad: keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, 

kõlblusnormid,  keele ja kultuuri erinevusi, kõlblusnorme, käitumistavasid. Inimestevaheline 

suhtlemine- suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne), kõne,  

maneeride ja välimuse mõju suhtlemisele. Ühiskond kui eluavalduste kogum- ühiskonna 

majanduselu,  heaoluühiskond, selle tugevad ja nõrgad küljed, tema  tõusud, sotsiaalsfäär, mis 

määrab ühiskonna elatustaseme,  kodanikuvabadus, kodaniku õigused ja kohustused  riigis,   

tööpuudus, vaesus, ebatervislik eluviis, kuritegevus, sealhulgas ka laste kuritegevus, tekkimise 

põhjused ja tagajärjed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


