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Õppeaine: Eesti keel 

Klass: 2. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 7 tundi nädalas, kokku 245 tundi
1
   

Rakendumine: 1.sept. 2012, täiendatud 1.sept. 2015 

Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 1; Vastseliina G 

õppekava 
 

 

 

AINE ÕPPE- JA KASVATUSE EESMÄRGID 

 Esimeses kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, 

turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. 

Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja nende 

täitmiseks kuluvat aega. 

Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

1) kõlbeliste tõekspidamiste ning head käitumistavade tundmaõppimisele ja  järgimisele; 

2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

3) õpiharjumuse ja-oskuste  kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste 

ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate 

suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

 

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

 

Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik tööviis. Sõltuvalt õpilaste 

ettevalmistusest võib kasutada ka aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe kombineeritud varianti. 

 

 

Õppesisu 2. klassi lõpetaja 

õpitulemused 
Läbivad teemad Lõimingud 

Suuline keelekasutus 
 

Kuulamine 

Hääliku pikkuste 

eristamine, põhirõhk suluta 

kaashäälikul. 

Õpetaja ja kaaslase suulise 

mitmeastmelise juhendi 

meeldejätmine ja selle järgi 

toimimine. 

Suuline keelekasutus 

 

 eristab täis- ja 

suluta hääliku pikkusi; 

 kuulab õpetaja ja 

kaaslase eakohast teksti 

ning toimib saadud 

sõnumi kohaselt õpetaja 

abil; 

 koostab kuuldu 

Elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng. 

Kultuuriline 

identiteet. 

Tervis ja ohutus. 

Väärtused ja kõlblus. 

loodusõpetus 

matemaatika 

kunstiõpetus 

tööõpetus 

keh. kasv 

muusikaõpetus 

 

                                                           
1  Vastseliina Gümnaasiumi õppekava junnijaotusplaanis on lisatud juurde 1 tund RÕK-s sätestatule 
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Õpetaja etteloetud 

ainetekstist oluliste 

mõistete leidmine ja lihtsa 

skeemi koostamine õpetaja 

juhendamisel. 

Kaaslase ettelugemise 

kuulamine ja hinnangu 

andmine ühe aspekti kaupa 

(õigsus, pausid ja 

intonatsioon mõtte 

toetajana). 

 

Kõnelemine 

Sõnatähenduste 

selgitamine ja täpsustamine 

aktiivse sõnavara 

laiendamiseks. 

Kuuldud jutu 

ümberjutustamine; pikema 

dialoogi jälgimine, 

hinnangud tegelastele ja 

sisule. 

 

Hääldus- ja 

intonatsiooniharjutused. 

Eneseväljendus 

dramatiseeringus ja 

rollimängus. Kõne eri 

nüansside (tempo, 

hääletugevus, intonatsioon) 

esiletoomine 

dramatiseeringus jm 

esituses. 

Kõnelemine eri 

olukordades (telefonitsi, 

rühma esindajana), 

rollimängud. 

 

Nii enese kui ka teiste 

tööde tunnustav 

kommenteerimine. 

 

Oma arvamuse avaldamine 

(raamatu, filmi jm) kohta ja 

selle põhjendamine. 

Arutlemine paaris ja 

rühmas: oma suhtumise 

väljendamine, nõustumine 

ja mittenõustumine, ühiste 

seisukohtade otsimine. 

 

Sündmuse, isiku, looma, 

eseme kirjeldamine 

tugisõnade, skeemi, tabeli 

abil. 

põhjal lihtsama skeemi ja 

kaardi õpetaja abil; 

 kasutab kõnes 

terviklauseid; 

 teab ja leiab 

vastandtähendusega sõnu 

ning õpetaja abil ka 

lähedase tähendusega 

sõnu; 

 väljendab 

arusaadavalt oma soove ja 

kogemusi väikeses ja 

suures rühmas; vestleb 

oma kogemustest ja 

loetust; 

 annab õpetaja abil 

edasi lugemispala, 

õppeteksti, filmi ja 

teatrietenduse sisu; 

 koostab õpetaja 

abil jutu pildiseeria, pildi 

või küsimuste toel; 

mõtleb jutule alguse või 

lõpu; 

 vaatleb ja 

kirjeldab nähtut, märkab 

erinevusi ja sarnasusi 

õpetaja suunavate 

küsimuste toel; 

 esitab luuletust 

peast; 
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Mõtete väljendamine 

terviklausetena. Küsimuste 

moodustamine, küsimuste 

esitamine ja neile 

vastamine. 

 

Eri meeleoluga luuletuste 

(aastaajad, laste elu) 

mõtestatud peast esitamine. 

Lugemine 
 

Lugemistehnika 

arendamine õpetaja 

juhendite järgi: oma 

lugemisvea parandamine, 

kui sellele tähelepanu 

juhitakse, sobiva 

intonatsiooni kasutamine. 

Lugemistehniliselt raskete 

sõnade ja sõnaühendite 

lugema õppimine. 

Kahekõne lugemine, 

intonatsiooni ja tempo 

valik saatelause alusel ja 

partnereid arvestades. 

Eri liiki lühitekstide (teade, 

kiri, ajakirja rubriik, 

sõnastik) mõistev 

lugemine. Oma ja õpetaja 

käekirjalise teksti lugemine 

klassitahvlilt ja vihikust. 

Raamatu/teksti üldine 

vaatlus: teksti paigutus, 

sisukord, õppeülesannete 

esitus. Üksikute 

tingmärkide 

(õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid 

jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine 

õppekirjanduses ning 

lasteraamatutes. 

Teksti sisu aimamine 

pealkirja, piltide, 

üksiksõnade jm alusel. 

Tekstist õpitavate 

keelendite, samuti 

sünonüümide, otsese ja 

ülekantud tähendusega 

sõnade jms leidmine. 

Õpiku sõnastiku 

kasutamine. 

Tekstis küsimuse, palve, 

käsu ja keelu äratundmine. 

Loetud jutustuse ja 

Lugemine 
 

 loeb õpitud teksti 

suhteliselt õigesti, ladusalt 

(lugemistempo võib olla 

kõnetempost aeglasem), 

parandab ise oma 

lugemisvigu, enamasti 

väljendab intonatsioon 

loetava sisu; 

 mõistab häälega 

või endamisi lugedes 

loetu sisu; 

 vastab 

teemakohastele (ka 

lihtsamatele  tekstis mitte 

otsese infoga seotud) 

küsimustele; 

 leiab tekstis 

iseseisvalt vastused 

konkreetsetele 

küsimustele ja töötab 

õpetaja abiga eakohaste 

juhiste alusel; 

 tunneb ära jutu, 

luuletuse, mõistatuse, 

näidendi ja vanasõna; 

 kasutab õpiku 

sõnastikku õpetaja abiga 

sõnade leidmiseks 

algustähe järgi; 

 on lugenud 

mõnda lasteraamatut, 

nimetab tegelasi ja annab 

edasi loetu sisu mõne 

huvitava, enam meeldinud 

episoodi järgi; 

 

 loodusõpetus 

matemaatika 

kunstiõpetus 

tööõpetus 

muusikaõpetus 

inimeseõpetus 

keh kasv 
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muinasjutu kohta kava 

koostamine (teksti 

jaotamine osadeks); 

skeemi/kaardi koostamine 

õpetaja abiga. Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine (ka 

siis, kui vastus otse tekstis 

ei sisaldu). Loole alguse ja 

lõpu mõtlemine. Tegelaste 

iseloomustamine. 

 

Luuletuste ilmekas 

(mõtestatud) esitamine. 

Riimuvate sõnade leidmine 

õpetaja abiga. 

Tekstiliikide eristamine: 

jutustus, luuletus, näidend, 

mõistatus, vanasõna. 

Kirjandustekstid: 

rahvaluuleline liisusalm, 

muinasjutt, mõistatus, 

luuletus, piltjutt, vanasõna, 

jutustus, näidend, 

muistend. 

 

Loetud raamatu 

tutvustamine ja 

soovitamine. Vajaliku teose 

otsimine kooli või 

kodukoha raamatukogust 

autori ja teema järgi 

täiskasvanu abiga. 

Kirjutamine 
 

Kirjatehnika 

Suurte ja väikeste 

kirjatähtede kordamine. 

Kirjutamise tehnika 

arendamine: ühtlane 

kirjarida, õiged tähekujud 

ja seosed nii väikestel kui 

suurtel kirjatähtedel. 

Näidise järgi kirjatöö 

paigutamine vihiku lehele, 

kirjapaberile; kuupäeva 

kirjutamine. 

 

Kirjalik tekstiloome 

Kutse, õnnitluse ja teate 

koostamine õpetaja abiga. 

Tekstilähedase 

ümberjutustuse kirjutamine 

küsimuste ja tugisõnade 

toel. 

Kirjutamine 

 

 kasutab kirjutades 

õigeid väikeste ja suurte 

kirjatähtede tähekujusid ja 

seoseid; 

 kirjutab tahvlilt 

või õpikust ära; 

 täidab iseseisvalt 

õpilaspäevikut ja 

kujundab vihikut, 

paigutab näidise järgi 

tööd vihikulehele, kirja 

joonelisele lehele, 

varustab töö kuupäevaga; 

 koostab õpetaja 

abiga kutse, õnnitluse ja 

teate; 

 kirjutab loovtöö 

ning ümberjutustuse 

pildiseeria, tugisõnade ja 

 loodusõpetus 

matemaatika 

kunstiõpetus 

tööõpetus 

muusikaõpetus 

inimeseõpetus 
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Loovtöö skeemi, kaardi 

toel; fantaasialugu. Jutu 

ülesehitus: alustus, sisu ja 

lõpetus; jutule alguse ja 

lõpu kirjutamine. 

Omakirjutatud teksti üle 

kaaslasega arutlemine. 

 

Õigekeelsus 

Varasemale lisanduvalt 

keeleteadmised: 

täishäälikuühendi õigekiri, 

suluta kaashääliku pikkus 

ja õigekiri; 

k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j 

silbi alguses, h sõna 

alguses. 

Silbitamine, poolitamise 

üldpõhimõtted. 

 

Lauseliik ja lõpumärk 

(jutustav e väit- ja 

küsilause). Koma 

kasutamine liitlauses 

kirjutamisel et, sest, aga, 

kuid puhul. 

Suur algustäht oma kooli ja 

tuttavates kohanimedes. 

 

Sõnade lõpu õigekiri –d 

(mida teed?), -te (mida 

teete?), -sse (kellesse? 

millesse?), -ga (kellega? 

millega?), -ta (kelleta? 

milleta?). ma, sa, ta, me, te, 

nad õigekiri. 

 

Etteütlemise järgi 

kirjutamine õpitud 

keelendite ulatuses (20–25 

sõna lihtlausetena). 

Kirjavea parandamine, kui 

veale tähelepanu juhitakse; 

kirjavea vältimine, kui 

veaohtlikule kohale 

tähelepanu juhitakse. 

 

küsimuste abil; 

 eristab häälikut, 

tähte, täis- ja 

kaashäälikut, silpi, sõna, 

lauset, täishäälikuühendit; 

 kirjutab õigesti 

sulghääliku omasõnade 

algusesse ja omandatud 

võõrsõnade algusesse; 

 märgib kirjas 

õigesti täishäälikuid; 

 teab peast 

võõrtähtedega tähestikku; 

 alustab lauset 

suure algustähega ja 

lõpetab punkti või 

küsimärgiga; 

 kasutab suurt 

algustähte inimeste ja 

loomade nimedes, 

tuttavates kohanimedes; 

 kirjutab õigesti 

sõnade lõppu 

-d (mida teed?), -

te (mida teete?), 

-sse (kellesse? 

millesse?), 

-ga (kellega? 

millega?),  -ta 

(kelleta? 

milleta?); 

 kirjutab 

etteütlemise järgi õpitud 

keelendite ulatuses sisult 

tuttavat teksti ja kontrollib 

kirjutatut näidise järgi 

(20–25  sõna 

lihtlausetena). 
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PÄDEVUSED 

Esimese kooliastme lõpus õpilane:

1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; 

teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 

2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, 

paaris ja rühmas, (oskab koostada päevakava ja seda järgida; oskab jaotada aega õppimise, 

harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise vahel); 

3) suhtub endasse ja teistesse positiivselt, on õppinud läbi eneseanalüüsi ära tundma oma tugevaid ja 

nõrku külgi; 

4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; 

5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, 

tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; 

6) mõistab ja kasutab õpitava  võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase; 

7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid  lahendades; 

8) käitub loodust hoidvalt; on teadlik paikkonna  looduslikust eripärast; 

9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja 

nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja 

kaarti,lugeda; 

10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid; 

11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid;  Teab  oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse 

lugupidavalt; on teadlik Võrumaa kultuurilisest eripärast 

12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; osaleb huvitegevuses 

13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

14) oskab ohtlikke olukordi vältida, ohutult liigelda ja ohuolukorras abi kutsuda; 

15) teab, kelle poole erinevate probleemidega  pöörduda,ning on valmis seda tegema.  

 

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND

Füüsiline õpikeskkond on vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, mis toetab õpilase arengut  

iseseisvaks, aktiivseks õppijaks kujunemisel ja kannab põhihariduse alusväärtusi, kooli vaimsust, 

säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist.  

Õppekoormus vastab Vastseliina  Gümnaasiumi poolt kehtestatud tunnijaotuskavale (õppekavale), 

arvestades isiksuse võimeid.  Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

1) osaleb kogu koolipere; 

2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning 

kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetamise  ja 

kasvatamisega seotud osaliste vahel; 

3)  koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult austades nende eneseväärikust 

ning isikupära; 
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4)  märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu, hoidutakse õpilaste sildistamisest ja 

nende eneseusu vähendamisest , luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises; 

5)  ennetatakse ja välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 

6)  ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, kaasa arvatud kriitikale; 

7) luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus, üksteise toetamine, sõbralikkus ja heatahtlikkus; 

8)  luuakse inimõigusi ja demokraatiat austav keskkond, lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise  

võrdõiguslikkuse põhimõtetest. 

 

(4)  Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool, et: 

1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas, on 

turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 

2) õppes on võimalus kasutada internetiühendusega arvuteid ja esitlustehnikat ning õpilastel on 

võimalus kasutada kooliraamatukogu 

ja kooli muuseumi; 

3) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, kaasa arvatud 

nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õppematerjale ja – vahendeid, 

aineklassid/kabinetid on vastavuses Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse nõuetega;

4) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui 

ka tunniväliselt. 

(5)  Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues ,õuesõppeklassis,  looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes)  ning virtuaalses 

õppekeskkonnas, tagades turvalisuse ja eesmärgipärasuse. 

 

 
ÕPPEMETOODIKA 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlust, arutelu, rollimängu. Oluline roll on 

praktilistel tegevustel: kirjutamine, lugemine, jutustamine, lõikamine-liimimine,  jms. Õpilased 

kasutavad kirjutamis- ja  lugemismisoskuse arendamiseks arvutiklassi, (kasutatakse Internetipõhiseid 

programme ning Miksikese, Koolielu keskkonda). 

 

HINDAMINE 

Vastseliina Gümnaasiumis toimub  hindamisel viie palli süsteemis: 

 1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 

õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

 2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele;  

 3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et 

tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 

 4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste 

raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

 5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
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saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel 

õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. 

 (3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, 

et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 

hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide 

arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

 

AINEALASED ÕPPEPROJEKTID 

Minikonverentsi uurimustöö ettevalmistus ja kirjutamine ning töö käsikirjaline vormistamine. Klassi 

näitemängu õppimine ja esitamine kooliperele. Luuletuste ja jutukeste kirjutamine. 

 

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele õpik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, Siivi Põder 

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik,1. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, 

Siivi Põder 

 

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele töövihik, 2. osa.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, 

Siivi Põder 

 

Ilus emakeel. 2. klassi eesti keele kontrolltööd.  Ene Jundas, Krista Kumberg, Riina Kippak, 

Siivi Põder 

 

  
Ilus emakeel. Kuulamisülesandeid 2. klassi eesti keele őpiku juurde.  Ene Jundas, Krista Kumberg, 

Riina Kippak, Siivi Põder 

  
eKeel 2.1.  Ene Jundas jt. 

  eKeel 2.2.  Ene Jundas jt. 

 

Õigekirja töövihik. 2. klass.  Tiiu Puik 48 lk 
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