
7. klass 

Ainekava: Eesti keel  

Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused  

Aasta jooksul toimub lõiming teiste õppeainetega ( inimeseõpetus, kirjandus, geograafia, matemaatika) 

Kuu Õpitulemus Õppesisu Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

üldpädevused) 

September 

Reisimine kaugetes 

maades. Eesti 

vaatamisväärsused 

 

Oskab rääkida reisimise võimalustest, oskab avaldada 

oma arvamust reisimine kohta. Oskab rääkida sellest, 

kus ta on ekskursioonil käinud, mida seal on teinud ja 

kuhu sooviks tulevikus minna. Oskab rääkida sellest, 

millega on kõige mugavam reisida ja kellega koos ja 

kuhu tahaks reisile minna. Oskab rääkida sellest,millist 

sõidukit ta eelistab ning kas tahaks reisida koos sõprade 

või perega. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Digipädevused:  

Powerpoint-esitlus  

Oskab koostada ühe Eesti 

vaatamisväärsuse reklaami. 

 

Lõiming:  

Kirjandus 

Geograafia  

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab koostada ühe Eesti vaatamisväärsuse reklaami. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 



õigekeelsusallikaid. 

Oktoober  

Liiklusohutus. Tee 

küsimine ja juhatamine. 

Hädasolija aitamine. 

Turvaline liiklemine 

 

 

 

Oskab koostada ja esitada dialoogi, milles oskab küsida 

ja juhatada teed. Oskab öelda, kuidas on vaja ohutult 

liigelda.  Oskab rääkida sellest, kuidas ja millega ta 

tavaliselt kooli läheb. Oskab rääkida ka sellest, kui palju 

aega kooliminek võtab ja kas koolitee on tema jaoks 

ohutu.Oskab rääkida sellest, kuidas peavad inimesed 

tänavatel ja teedel liigeldes käituma. Mida tohib ja mida 

ei tohi 

liikluses teha? 

 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Lõiming:  

Kirjandus  

inimeseõpetus 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab koostada plaani teest bussijaamast kuni koolini, 

et jõuda kohale ohutult ja kiiresti. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 



November 

 

Elu linnas ja maal  

 

 

Oskab rääkida elust linnas ja maal, oskab rääkida linnas 

elamise puudustest ja eelistest kui ka maal elamise 

puudustest ja eelistest. Oskab rääkida sellest, kus 

rohkem meeldiks elada – kas linnas või 

maal.Oskab rääkida ka sellest, milliseid loomi peetakse 

linnakodus ja milliseid 

maakodus. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Lõiming:  

Kirjandus  

loodusõpetus 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Kirja kirjutamine  

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab sobitada teksti pildiga.  

Teksti vastuvõtt 

 Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal. 

Oskab koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Detsember 

Taskuraha. Suvine töö  

 

 

 

 

Oskab rääkida sellest, millele võib taskuraha kulututada, 

millele tema kulutab oma raha. Oskab rääkida sellest, 

kus on õpilastel võimalik suvel töötada. 

Oskab rääkida ka sellest, kas ta ise on suvel kuskil tööl 

olnud ja missugust tööd ta on siis teinud. Oskab rääkida 

sellest, millele ta taskuraha kulutab ja millele ei ole 

mõtet raha kulutada. Oskab rääkida sellest, milliseid 

töid tea on teinud, kas ta tahaks suvevaheajal töötada ja 

millist tööd tahaks teha. 

 Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 Lõiming:  

Kirjandus 

matemaatika 

 



kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Kirja kirjutamine Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal. Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

sisekohakäändeid. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. (lugema mida? ainsus/mitmus). Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Jaanuar  

 

Koolitoit. Teeme ise 

süüa! 

 

 

Oskab rääkida koolitoidust, toidu valmistamisest, oma 

suhtumisest koolitoidusse. Oskab rääkida sellest, milline 

koolitoit on tema arvates tervislik ja maitsev ning millist 

toitu pakutakse koolis. Oskab rääkida sellest, kes tema 

peres süüa valmistab, millist toitu ta ise oskab 

valmistada ja mis on tema lemmiksöök. Oskab rääkida 

sellest, kas ta oskab süüa teha, kui tihti ise kodus süüa 

teeb ja millised toidud talle meeldivad. Oskab rääkida 

sellest, kas tema kooli sööklas pakutakse tervislikku 

toitu, milline on tema lemmiktoit ja mis võiks kooli 

söökla menüüs teistmoodi olla. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Lõiming:  

Kodundus 

Kirjandus 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 



Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud 

teemal. Oskab koostada dialoogi. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Teksti vastuvõtt Kirja kirjutamine 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal. Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

sisekohakäändeid. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. (lugema mida? ainsus/mitmus). Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Veebruar  

 

Värvid ja mood  

 

Õpilane teab värvide mõju, teab värviriiete moest eri 

aegadel, oskab väljendada ja põhjendada oma arvamust 

sellel teemal, väljendada põhjust ja tagajärgi. Oskab 

rääkida sellest, milline koolivorm on ilus, milline mitte 

ja milliste riietega on kõige mugavam koolis käia.Oskab 

esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. 

Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti 

antud teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Lõiming:  

Kodundus 

Kunst 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal. Tekstiloome 



Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

väliskohakäändeid.. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. Oskab moodustada olevikku, 

lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud teemal. Oskab 

kasutada ma- ja da- infinitiivi antud teemal. Oskab 

moodustada omadussõna keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab 

kasutada umbisikulist tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja 

aluseid ja põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur 

või väike algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Kirja kirjutamine  

 

 

  

Märts  

Tervis. Arsti juures  

 

 

 

 

 

Oskab rääkida tervislikust ja ebatervislikust eluviisist, 

oskab rääkida tervise probleemidest, oskab rääkida 

tervise tähtsusest.  Oskab rääkida sellest, miks arstid 

soovitavad süüa palju puu- ja juurvilja. Oskab rääkida  

ka sellest, mida sööb ja kas see toit on tervislik. Oskab 

rääkida sellest, kui tähtis on tema jaoks tervis, kui sageli 

ta arsti juures käite ja kui sageli peaksid inimesed arsti 

juures käima. Oskab rääkida sellest, milline on tema 

arvates hea lastearst, miks arsti elukutse on raske ja kas 

tahaks ka ise arstiks saada. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

Lõiming:  

Kirjandus 

Inimeseõpetus 

 

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal.  

Oskab koostada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

väliskohakäändeid.. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. Oskab moodustada olevikku, 

lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud teemal. Oskab 

kasutada ma- ja da- infinitiivi antud teemal. Oskab 

moodustada omadussõna keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab 

kasutada umbisikulist tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 



aluseid ja põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur 

või väike algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

 

Aprill  

Minu ümbrus. 

Kodukoht. Heategu. 

Talgud.  

 

Oskab rääkida oma kodu ümbrusest, kuidas hoida 

loodust korras. Oskab rääkida sellest, mida huvitavat 

võiks näidata välismaalastele oma kodukohas 

ja miks. Oskab rääkida sellest, millal ise viimati kedagi 

aitas ja millised on need tööd, mida võiks ühiselt 

teha kas koolis või oma elukoha läheduses. Oskab 

rääkida sellest, millises kohas ta elab, mida saab tema  

kodu lähedal teha ning mis võiks veel kodu lähedal olla. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

Lõiming:  

Kirjandus 

Loodusõpetus 

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal.  

Oskab koostada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada käändeid (saav, 

rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev). Oskab õigesti 

kasutada grammatikat antud teemal. Oskab moodustada 

olevikku, lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud 

teemal. Oskab kasutada ma- ja da- infinitiivi antud 

teemal. Oskab moodustada omadussõna keskvõrret ja 

ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 



 

Mai 

Meelelahutus ja vaba 

aeg  

 

 

 

 

Õpilane teab, kuidas noored vedavad oma vaba aega, 

oskavad nimetada meelelahutusüritusi. Oskab esitada ja 

vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab 

kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud 

teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

 

 

 

Lõiming:  

Kirjandus 

Kehaline kasvatus  

 

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud teemal. Oskab 

koostada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 


