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Eesti keel ja eesti meel 

Õppe-eesmärgid 

10.klassi eesti keele teise keelena õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 kasutab eesti keelt ühiskonnaelust teabe hankimisel ja vahendamisel; 

 on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja 

ametkondlikus suhtluses; 

 mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab 

suhtluses eesti kultuurinorme ja tavasid; 

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ja vajalikud oskused. 

 

Õpitulemused 

10.klassi lõpetaja: 

 

 mõistab teemavaldkonna sõnavara piires keerukate tekstide ning mõttevahetuse 

tuuma; 

 loob sidusa ja loogilise teksti, sh kirjutab erinevaid tarbekirju, uurimistöid, kirjandeid, 

esseesid jne; 

 õpitud sõnavara piires selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade 

tugevaid ja nõrku külgi; suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

 arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

 tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja trükimeediat;  

 kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

 seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja 

muudab oma õppimisstrateegiaid. 

 

Õppesisu 

Teema 1. Rahvuslik identiteet (10 tundi) 

 Suurkujud rahatähtedel, 25 kuulsat eestlast 

 Kes on kuulus kultuuritegelane? 

 Igihaljas Tammsaare 

 Intervjuu Kristina Šmiguniga 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; eesti kultuuritegelased, eesti sportlased, kuulsus, edukus. 



 

Teema 2. Kultuuritraditsioonid. Erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused. 

(10 tundi) 

 Rahvakalendri tähtpäevad 

 Rahvakombed meil ja mujal. Kuidas neid tähistada? 

 Munadepühad mujal maailmas 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; rahvakombed, tähtpäevad, rahvakommete erinevused.  

 

Teema 3. Kodukoha lugu. (10 tundi) 

 Eestimaa kaunid paigad 

 Ida-Virumaa 

 Narva vaatamisväärtused 

 Tere tulemast Narva! 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; vaatamisväärsused 

 

Teema 4. Rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud kui rahvatarkuse 

varamu. (5 tundi) 

 Legend rukkilillest. Suitsupääsuke 

 Narva legendid 

 Vanarahva mälestusi haldjatest 

 Vanasõnade seletused 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; muistendid, legendid, rahvuslik sümboolika. 

 

Läbivad teemad 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega suunatakse õpilast tundma õppima ja 

väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid, omandama teadmisi eesti 

rahvuskultuuri kujunemise ja eri kultuuride vastastikku rikastavate mõjutuste kohta teemade 

„Rahvuslik identiteet”, „Kultuuritraditsioonid”, „Rahvapärimused” raames. 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega suunatakse õpilast analüüsima kriitiliselt ja 

argumenteeritult erinevaid väärtussüsteeme, nende seoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, 



religiooniga ja maailmavaatega teemade „Rahvuslik identiteet”, „Kultuuritraditsioonid”, 

„Rahvapärimused” raames. 

 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega  

Ajalugu, kirjandus. 

Õpilast suunatakse väärtustama ja võrdlema oma ja eesti kultuuride pärandit ja eripärasid näiteks 

teema „,Rahvakalendri tähtpäevad“ raames, samuti suunatakse osalema kultuuridevahelises 

kommunikatsioonis. 

 

Klassiväline töö 

 Erinevate rahvakultuuriga seotud ürituste, muuseumide, näituste  külastamine, näiteks 

ekskursioon Eesti Rahva Muuseumisse (Tartu), Vabaõhumuuseumisse (Tallinn) jne. 

 Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine oma koolis / klassis (näiteks mardipäeva, 

kadripäeva, jõulude, vastlapäeva jne tähistamine). 
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