
Ainekava 

Eesti keel 9.klass 

Õppeaine maht 70 tundi õppeaastas 

 

Õppesisu ja oodatavad õpitulemused 

 

 

9. klassi lõpetaja õpitulemused 

 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

  

 Esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb 

kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab  

hinnanguid; 

 suudab asjalikult sekkuda avalikku 

diskussiooni meediakanalites, üritustel ja 

mujal; kommenteerib veebis asjakohaselt; 

 

 

Suuline ja kirjalik suhtlus  

 

Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud.  

Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, 

kommentaarid.  

Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -

väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele.   

 

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine 

vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline 

vahendamine. Suhtlemine ajakirjanikuga.   

Väitlus, väitluse reeglid.   

 

Teksti vastuvõtt 

 

 loeb ja kuulab avaliku eluga kursisoleku ja 

õppimise või töö eesmärkidel ning 

isiklikust huvist; rakendab lugemise ja 

kuulamise eri viise ja võimalusi; 

 loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ja 

arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui 

ka õpi- ja elutarbelisi tekste; 

 valib teadlikult oma lugemisvara; 

 suudab teha järeldusi kasutatud 

Teksti vastuvõtt 

 

Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist 

teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline 

hindamine.  

Teabe talletamine ja süstematiseerimine.  

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega 

(foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 

teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

 

Tarbetekstide eesmärk, tarbetekstide tunnused 



keelevahenditest, märkab kujundlikkust; 

 

ja ülesehitus. Tarbe- ja teabetekstidest olulise 

info leidmine, süstematiseerimine ja selle põhjal 

järelduste tegemine.   

Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-, meedia- ja 

reklaamitekstide keelekasutus. 

 

Tekstiloome 

 

 oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 

asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; 

 oskab kirjutada elulugu, avaldusi, 

seletuskirju ja taotlusi;  

 seostab oma kirjutise ja esinemise 

sündmuse või toimingu eesmärgiga ja teiste 

tekstidega;  

 vahendab kuuldud ja loetud tekste 

eetiliselt, sobiva pikkuse ja täpsusega; 

 

 

Tekstiloome 

 

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku 

kogemuse või alustekstide põhjal. Arutluse 

põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus.  

Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu 

ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja 

võimalused.  

Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva 

tekstiosa sidumine tervikuks. 

Sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja 

kirjutamisel vastavalt suhtluseesmärkidele.   

Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära.  

 

Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja 

lausestusvigade parandamine. 

Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. 

Keelekujundite kasutamine tekstiloomel: 

konteksti sobivad ja sobimatud kujundid.  

Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: 

elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

Õigekeelsus ja keelehoole 

 

 väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja 

maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, 

tajub nende erinevusi; 

 edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot 

Õigekeelsus ja keelehoole 

 

Üldteemad  

Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval: 

võimalused ja ohud. 

Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa 



korrektses eesti keeles ja arvestades eesti 

keele kasutuse väljakujunenud tavasid; 

 leiab oma sõnavara rikastamiseks 

keeleallikatest sõnade konteksti-tähendusi, 

kasutusviise ja mõistesuhteid; 

 

 tunneb keelendite stiiliväärtust; oskab 

keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 

 tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja 

avalikus elus ning edasi õppides. 

 

keeled.  

Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega.  

 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Muutumatute sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. 

Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede 

õigekiri ja vormimoodustus. 

Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite 

käänamine.  

Poolitamine, sh võõrsõnade ja nimede 

poolitamine.  

Arvuti keelekorrektori kasutamine. 

 

Sõnavaraõpetus 

Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad 

tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving. 

Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade 

tuletamine, liitmine ja tehissõnad. Sagedamini 

esinevad tuletusliited ja nende tähendus. 

Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, 

keelealased veebiallikad. Sõnaraamatute 

kasutamine sõnade tähenduse ja stiilivärvingu 

leidmiseks.   

 

 

 

 

 

Pädevused 9. klassi lõpuks 

 

1. väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse 



kultuuri sündmustega ja kujundada ilumeelt; 

2. sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate 

keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

3. enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; 

4. õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates 

kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 

nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

5. suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 

mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 

kohaseid keelevahendeid; väärtustada õigekeelsust; 

6. matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades; 

7. ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 

tulemuste eest;  

8. Digipädevus 

Suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat, toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas 

nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes 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; olla teadlik 

digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid; järgida 

digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

 

 

 

 

 

 



Ainekava 

Kirjandus  9. klass 

Õppeaine maht 70 tundi õppeaastas 

 

Õppesisu ja oodatavad õpitulemused 

 

9. KLASSI LÕPETAJA 

ÕPITULEMUSED 

ÕPPESISU JA -TEGEVUSED 

 

MÕISTED 

Lugemine 

 

 On läbi lugenud 

vähemalt neli 

eakohast ja 

erižanrilist 

väärtkirjanduse 

hulka kuuluvat 

tervikteost 

(raamatut); 

 loeb eakohast 

erižanrilist 

kirjanduslikku 

teksti ladusalt ja 

mõtestatult, 

väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud 

raamatu autorit, 

sisu, tegelasi, 

probleeme ja 

sõnumit ning 

võrdleb teost 

mõne teise 

teosega; 

Lugemine 

 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma 

lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 

 

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev 

lugemine.  

Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, 

probleemide ja sõnumi tutvustamine 

klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise 

teosega. Lugemissoovituste jagamine 

klassikaaslastele.  

 

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, 

ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

 



Jutustamine 

 

 jutustab 

kokkuvõtvalt 

loetud teosest, 

järgides teksti 

sisu ja 

kompositsiooni; 

Jutustamine 

 

Loo jutustamine: jutustamine teksti 

kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse 

aja ja koha muutmine,  

uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki 

lõppude lisamine,  

eri vaatepunktist jutustamine,  

jutustades tsitaatide kasutamine,  

kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee 

järgi.  

 

Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, 

televisioon, internet) erinevate jutustamis-

viisidega. 

 

 

 

Teksti tõlgendamine, 

analüüs ja mõistmine 

 

Teose/loo kui terviku 

mõistmist toetavad 

tegevused 

 

 vastab teksti 

põhjal fakti-, 

järeldamis- ja 

analüüsiküsimust

ele; 

 kasutab esitatud 

väidete 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, 

analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega 

või oma arvamusega, toetumata tekstile. 

 

Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema 

ja peamõtte sõnastamine. Konspekti 

koostamine.  

 

 

 

 

 

idee (peamõte), 

kompositsioon, 

konflikt, 

 

miljöö, 

probleem, 

sündmustik, 

teema, 

tegelane, 

tegevusaeg, 



tõestamiseks 

tekstinäiteid ja 

tsitaate;  

 kirjeldab teoses 

kujutatud 

tegevusaega ja -

kohta, määratleb 

teose olulisemad 

sündmused, 

arutleb põhjus-

tagajärg-seoste 

üle; 

 kirjeldab teksti 

põhjal tegelase 

välimust, 

iseloomu ja 

käitumist, 

analüüsib 

tegelaste 

omavahelisi 

suhteid, võrdleb 

ja hindab tegelasi, 

lähtudes 

humanistlikest ja 

demokraatlikest 

väärtustest; 

 arutleb 

kirjandusliku 

tervikteksti või 

katkendi põhjal 

teksti teema, 

põhisündmuste, 

tegelaste, nende 

Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. 

Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, 

põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete 

tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete 

varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: 

tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse 

kommenteerimine ja valiku põhjendamine. 

Probleemi olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse 

seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste 

tegemine.  

 

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 

sõnavara rikastamine. 

 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline 

ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu 

tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud 

muutuste leidmine. Lihtne ja keeruline tegelane. 

Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega, 

ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti 

äratundmine.  

Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja 

sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste 

tegevusmotiivide selgitamine, käitumise 

põhjuste analüüsimine. 

Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti 

gradatsioon. 

Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  

tegevuskoht, 

tsitaat, 

tüüptegelane 



probleemide ja 

väärtushoiakute 

üle, avaldab ja 

põhjendab oma 

arvamust, valides 

sobivaid näiteid 

nii tekstist kui ka 

oma elust; 

 leiab teksti 

kesksed mõtted, 

sõnastab loetud 

teose teema, 

probleemi ja 

peamõtte;  

 otsib teavet 

tundmatute 

sõnade kohta, 

teeb endale 

selgeks nende 

tähenduse; 

 

Sündmuste toimumise aja ja koha 

kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. 

Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja 

lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. 

Teose rütm: ellipsi täitmine. Sündmuste põhjus-

tagajärg-seoste leidmine.  

 

Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu 

seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 

leidmine teosest.  

Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine.  

Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse 

uurimine. 

 

Kujundliku mõtlemise ja 

keelekasutuse mõistmine 

 

 tunneb ära ja 

kasutab enda 

loodud tekstides 

epiteete, 

metafoore, 

isikustamist, 

võrdlusi ja 

algriimi; 

 mõtestab 

luuletuse 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse 

mõistmine 

 

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, 

korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, 

ellipsi ja inversiooni tundmine ja kasutamine.  

Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti 

mõistmine.  

Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika 

leidmine.  

 

Luuleteksti tõlgendamine.  

allegooria, 

alltekst, 

ellips, 

epiteet, 

inversioon, 

isikustamine, 

koomika, 

metafoor, 

kordus, 

retooriline hüüatus, 

retooriline küsimus, 

stiil, 

sümbol, 



tähenduse iseenda 

elamustele, 

kogemustele ja 

väärtustele 

tuginedes; 

Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose 

stiililise eripära kirjeldamine.  

Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja 

arendamine. 

võrdlus 

Teose mõistmiseks 

vajaliku metakeele 

tundmine 

 

 seletab oma 

sõnadega eepika, 

lüürika, 

dramaatika, 

eepose, romaani, 

jutustuse, novelli, 

ballaadi, haiku, 

vabavärsi, soneti, 

komöödia ja 

tragöödia 

olemust; 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

 

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, 

dramaatika tunnused. Eepose, romaani 

(erinevad liigid), jutustuse, novelli, miniatuuri 

tunnused.  

 

Luule vorm: värss, stroof, erinevad 

riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku ja 

vabavärsilise luule tunnused.  

 

Komöödia, tragöödia ja draama tunnused.  

 

Arvustuse olemus. 

arvustus, 

draama, 

dramaatika, 

eepika, 

eepos, 

haiku, 

jutustus, 

lüürika, 

novell, 

riimiskeem, 

romaan, 

sonett, 

stroof, 

tragöödia, 

vabavärss 

Esitamine 

 

 koostab ja esitab 

teost tutvustava 

ettekande; 

Esitamine 

 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja 

mida?). 

Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; 

esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, 

hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine 

kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  

jälgimine. 

Teost tutvustava ettekande koostamine ja 

esitamine.  

 

 



Omalooming 

 

 kirjutab tervikliku 

sisu ja ladusa 

sõnastusega 

kirjeldava 

(tegelase 

iseloomustus või 

miljöö kirjeldus) 

või jutustava 

(muinasjutu või 

muistendi) teksti; 

 kirjutab 

kirjandusteose 

põhjal arutlus-

elementidega 

kirjandi, 

väljendades oma 

seisukohti 

alusteksti näidete 

ja oma arvamuse 

abil ning jälgides 

teksti sisu 

arusaadavust, 

stiili sobivust, 

korrektset 

vormistust ja 

õigekirja. 

Omalooming 

 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid 

omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka 

luuletuse või miniatuuri, tegelase iseloomustuse 

või CV, tegelaste juhtlaused,  

teise ajastusse paigutatud tegevustikuga loo, 

miljöö kirjelduse,  

kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse,  

alustekstile sisulise vastandteksti,  

teatrietenduse, filmi või kirjandusteose 

arvustuse vms.  

 

Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) 

tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste 

isikute kohta. 

 

 

arutlev tekst 

   

 

 

 

 



III kooliastme koondõpitulemused 

Põhikooli lõpetaja: 

 on lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 

tõekspidamisi ja arendab lugejaoskusi; 

 väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 

tutvustajat; 

 tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, 

elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade loojat; 

 mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab  

erinevaid ideid ja kujutamisviise; 

 väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses 

toimunust, arutleb teoses kujutatu üle, kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid; 

 kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 

 

 

Pädevused 9. klassi lõpuks 

 

1. väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse 

kultuuri sündmustega ja kujundada ilumeelt; 

2. sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate 

keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

3. enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; 

4. õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates 

kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 

nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

5. suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning 



mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 

kohaseid keelevahendeid; väärtustada õigekeelsust; 

6. matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades; 

7. ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 

tulemuste eest;  

8. Digipädevus 

Suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat, toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas 

nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes 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; olla teadlik 

digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid; järgida 

digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


