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Õppeaine: Eesti keel 

Klass: 5. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi   

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

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

õppekava 

 

EESTI KEELE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1)omandab põhiteadmised eesti keelest kui soome-ugri keelest ja eesti keele õigekirjaoskuse, tuleb 

eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel;  

2) mõistab keele tähtsust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina, arendab keeleoskust, arvestades 

kultuuris välja kujunenud keelekasutustavasid;  

3) õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata ning 

sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet, sh ainevaldkonnaga seotud elukutsete ja 

edasiõppimisvõimaluste infot;  

4) loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult;  

5) õpib tundma eri tekstiliike ning märkama nende kasutusvõimalusi ja seoseid isikliku ja tööeluga;  

6) arendab kriitilist mõtlemist, oskust arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike tekstide alusel 

iseseisvalt järeldusi teha;  

7) kasutab oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks sõna- ja käsiraamatuid ning internetiallikaid;  

8) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja identiteedi olulise osana ning kujuneb teadlikuks  

keelekasutajaks;  

9) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub  

lugupidamisega teiste rahvaste keelde ja kultuuri;  

10) suhtub tolerantselt eesti keele võõrkeelena kasutamisse ja toetab teise emakeelega kaaslaste eesti 

keele omandamist.  

 

 

EESTI KEELE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID II KOOLIASTMES 

 

5. klassi lõpetaja:  

1) tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi;  

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

3) oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;  

4) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt;  

5) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmärgistatult;  
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6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;  

7) oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid 

 

EESTI KEELE ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU II KOOLIASTMES 5.-6. KLASS 

II  kooliastmes on neli õppevaldkonda: suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome ning 

õigekeelsus ja keelehoole.  

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel 

ning interneti keskkonnas kahe- või mitmepoolselt toimida, tekste kokku võtta ja vahendada ning 

saavutada häid tulemusi rühma- ja paaristöös.    

Teksti vastuvõtu õpetuse kaudu kujuneb teadlik suhe pikemate suuliste ja kirjalike tekstidega: 

kujundatakse oskust tekste valida ning leida, eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata, teadvustades 

kuulamise ja lugemise strateegiaid, võimet teksti järjest sügavamini mõista ning tekstile reageerida.  

Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljenduse oskust, mille 

puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile 

omases vormis väljendada ning edastada.  

Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest; eesti 

nüüdiskirjakeele teadlikku kasutamist, aga ka arusaamist keele arengust ja muutumisest. Valdkond 6 

annab aluse edenemisele teistes, eespool nimetatud õppevaldkondades, annab teadmisi eesti kirjakeele 

ja murrete stiilirikkusest ning kirjavara mitmekülgsusest.  

5. klassi lõpetaja õpitulemused 

5. klassi lõpetaja:  

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 põhilisi 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.  

 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

5. klassi lõpetaja õpitulemused:  
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1) valib juhendamise toel suhtluskanali; peab sobivalt telefonivestlusi ning kirja- ja meilivahetust;  

2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas 

suulist või kirjalikku keelevormi;  

3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;  

 

Õppesisu ja –tegevus 

Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja täiskasvanutega 

suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis.   

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu 

andmine. Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud teema piires, vastulausele reageerimine ning 

seisukohast loobumine. Väite põhjendamine.  

 

  Teksti vastuvõtt 

5. klassi lõpetaja õpitulemused:  

1) loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel  nii huvivaldkondade kui ka  eakohaseid 

õpi- ja elutarbelisi ning tekste;  

3) rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel   eri viise  ja võimalusi 

4) valib juhendamise toel oma lugemisvara 

Õppesisu ja –tegevus 

Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad  võtted. Tööjuhendi lugemine. Kava, mõttekaart, 

joonis jm visualiseerivad vahendid. Kokkuvõte konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus).  

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart). Kokkuvõte 

konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus). Kuuldu konspekteerimine. Trükised (raamat, ajaleht, 

ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine. Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, 

graafiku) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste leidmine.    

    

Tekstiloome 

5. klassi lõpetaja õpitulemused:  

1)jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 

2)esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne); 

Õppesisu ja –tegevus 
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Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline.  

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. Lühiettekande 

esitamine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, 

detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine.  

Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 

 

Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. 

Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus.  

Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine.  

Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine.  

 

Õigekeelsus ja keelehoole 

5. klassi lõpetaja õpitulemused:  

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, 

2) järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;  

3) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid; 

4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes.  

 

Õppesisu ja –tegevus 

Üldteemad 

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Tähestik. Täis-ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Täis- ja 

kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 

 

Sõnavaraõpetus 

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused.  

Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka 

veebivariandist).  

 

Vormiõpetus 

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 

pööramine ainsuses ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis.  
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Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. Käänded, 

nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist.  

Ainsus ja mitmus.  

 

Lauseõpetus 

Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate lauseliikmete 

kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis.  

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja  kasutamine. 

 

Muud õigekirja teemad   

Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed.  

 

ÜLDPÄDEVUSED 

1) Kultuuri- ja väärtuspädevus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning teiste vajadused 

ja huvid, arusaamine heast ja halvast, õiglus ja ebaõiglus, kiiduväärne ja taunitav, erinevus teistest, 

minu hobid ja huvid, minu tervis ja tulevik, rikkuse ja vaesuse probleemid, kohustused ja vastutus, 

üksiolek ja hirmud jms. rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, matkamine kodukohas ning 

reisimine kaugetes maades, kultuuride mitmekesisus, erinevate rahvaste uskumused ja tavad, 

käitumine erinevas kultuuriruumis, külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja 

inimestesse, kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad jms.      

2) Sotsiaalne ja kodanikupädevus: perekond, kodu turvalisus, vägivald kodus, armastus oma kodu ja 

koduste vastu, suhted vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega, suhted õdede ja vendade jt 

lähisugulastega, poiste ja tüdrukute suhted, sallivus teistsuguste inimeste suhtes, abivajaja ning aitaja, 

nohiklikkus ja tõrjutus, piir oma ja võõra vahel, piir lubatu ja lubamatu vahel jms.  

3) Enesemääratluspädevus: minu juured, seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel, traditsioonid ja 

sündmused, mis tagavad järjepidevuse, suhe keelesse, kodupaiga keel, suhted teiste rahvustega jms. 

suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist 

erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme; 

 4) Õpipädevus – suutlikkus 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 probleeme lahendades; seostada 

omandatud teadmisi varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust 

ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi; 
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 5) Suhtluspädevus – suutlikkus 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 korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat 

suhtlemisviisi; 

6) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa 

probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia; korraldada 

ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, 

uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske; 

7) Digipädevus: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, tänapäevased teabeotsimis- ja 

teabeedastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas, internet kui ohuallikas, 

käitumine suhtlusportaalides, film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad jms.  

 

LÄBIVAD TEEMAD 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainetes eesmärkide seadmisel, 

õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel, lähtudes kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja 

koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust kujundada oma arvamust, 

väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada probleeme. 

Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma 

huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi ning õpilast suunatakse kasutama 

eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu planeerimisel. Õppetegevus võimaldab 

töömaailmaga ka vahetult kokku puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse, ainevaldkonnaga seotud 

ametite tutvustus). Kujundatakse oskust koostada õpingute jätkamiseks ja tööle kandideerimiseks 

vajalikke dokumente. Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid 

protsesse ja  

arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu. 
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Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus. 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike arutluste 

kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks 

ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks. 

  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile lahendusi 

otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

 

Kultuuriline identiteet. 

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, teadmine oma 

juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu murre). Emakeele ja kirjanduse 

väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil 

kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

 

Teabekeskkond. 

 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine on nii 

keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse 

alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama. 

 

Väärtused ja kõlblus. 

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende 

põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks isiksusteks, kes teavad ja 

tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstideanalüüsi abil kujundatakse julgust astuda 

välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.  

 

LÕIMING 

Võõrkeeled. 

Eesti/vene keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendus- ning 

arutlusoskust, oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte õppimisel on abiks eesti/vene keele 

tundides omandatud keelemõisted. Omandatud võõrsõnad toetavad võõrkeelte õppimist. 

Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas 
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võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja kultuuri 

ning ka kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu. 

 

Matemaatika. 

Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene keele ja kirjanduse tundides arendatav 

lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. 

 

Loodusained.  

Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust ja tööd tekstiga. 

Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja kinnistatakse keele- ja 

kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida 

ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda 

kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi 

emotsionaalset mõju lugejale.  

 

Sotsiaalained. 

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste mõistmist 

ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse 

silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja 

kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete õppimise käigus 

omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest ühiskonnas 

toetavad kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. 

Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste 

nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja ühiskonnatundides kinnistatakse konkreetsete näidete varal. 

 

Kunstiained.  

Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose analüüs seostatuna 

illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami 

käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete ja auditiivsete komponentide eritlemist ja analüüsi. 

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika 

emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa 

on rahvalaul ja laul, selle tekst ja esitus. 

 

Kehaline kasvatus. 

Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. Plakateid ja esitlusi koostades 

kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes propageeritakse tervislikku eluviisi ning 

dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi mängida mitmesuguseid elulisi olukordi.  
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Tehnoloogia. 

 Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 

võimalusi ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna 

kujundamisel ning järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse 

nõudeid. 

 

ÕPPEMETOODIKA 

 Kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas frontaalõpet, aktiivõpet (rollimäng, 

loovtöö, arutelu, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine, omaloomingu esitamine jne); 

 Võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada nende  

kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

 Kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid;  

 Laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, 

raamatukogu, ettevõtted, loodus jne);  

 Arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida;  

 

HINDAMINE 

II  kooliastmes hinnatakse õpilase:  

1) suulist ja kirjalikku suhtlust,  

2) tekstide vastuvõttu,  

3) tekstiloomet,  

4) tekstide õigekeelsust.  

 

 Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele; õpilaste 

individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut.  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ja Vastseliina 

Gümnaasiumi  hindamisjuhendist. 

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Hindamisel lähtutakse 

vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, 

väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud reeglite järgimine) antakse hinnanguid. 
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Hindamise kriteeriumid ja hindamise korraldus on esitatud Vastseliina  Gümnaasiumi 

hindamisjuhendis..  

Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö 

sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.  

 

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandite ja aastahindena. 

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND 

Kool korraldab keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:  

1) klassis, kus saab mööblit ümber paigutada erinevateks õppetegevusteks (nt dramatiseeringud, 

õppemängud) ning rühmatööks;  

2) kooli raamatukogus ning väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatule. 

 

Kool võimaldab:  

1) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni;  

2) kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, 

sealhulgas veebisõnaraamatuid.  

 

AINEALASED PROJEKTID 

1) Setu kultuuriga tutvumine,  Kauksi Üllega kohtumine, Seto Muuseumitare külastus, eesti- ja 

setukeelsed sõnad 

2) Uurimistöö koostamine teemal „Käbi ei kuku kännust kaugele“. 

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID 

   

1) Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul  Eesti keele õpik 5. klassile 
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2) Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul  Eesti keele töövihik 5. klassile 1. ja 2. osa 

3) Eesti õigekeelsussõnastik, www.eki.ee, www.keeleveeb.ee 

4) Reegliplakatite komplekt 

5) Eesti keele vihik, kontrolltööde vihik 

http://www.eki.ee/

