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Õppeesmärgid:  

• oskab teksti liigendada 
• teab eri liiki tekstide eripära ja eesmärke 
• oskab kirjutada eri liiki tekste 

 
 
Õppesisu 
 

Õpitulemused 
 

Õppetegevus  
 

Hindamine 
(viis ja 
vahendid)  
 

Märkused 
(läbivad 
teemad, 
lõiming, IKT, 
metoodika) 

(Pool)ametlik kiri 
(17 tundi) 
Tänukiri. 
Avaldus. 
Volitus. 
Kutse. 
Aruanne. 
Järelpärimine. 
Taotlus. 
Kaebus. 
Seletuskiri. 
Mitteametlik kiri 
(17 tundi) 
CV 
Essee 
Analüüs 
Lühiartikkel 
Kuulutus 
Kirjand 
Väide 
Arvamus 

Õpilane oskab teksti 
liigendada. 
Õpilane teab eri liiki 
tekstide eripära ja 
eesmärke. 
Oskab kirjutada eri 
liiki tekste. 
 

Esitlus. 
Rühmatöö. 
Kirjalik töö. 

Kirjalik 
töö.  

Läbivad 
teemad - 
Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine. 
Keskkond ja 
jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus. 
Kultuuriline 
identiteet. 
Teabekeskkond. 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
Tervis ja ohutus. 
IKT – arvuti 
Metoodika – 
esitlus, 
rühmatöö 
 
 
 
 
 

 
Hindamine  
 
Kuupäev Teema Õpitulemus 

 
Hindamise viis 
ja vahend  

Hindamiskriteeriumid 
 

Oktoober (Pool)ametlik 
kiri (avaldus, 
kutse, kaebus) 
 

Oskab 
kirjutada 
avaldust, 
kutset, kaebust. 

Kirjalik töö.  Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

November (Pool)ametlik 
kiri (tänukiri, 
taotlus, volitus) 

Oskab 
kirjutada 
tänukirja, 

  



 taotlust, 
volitust 

Jaanuar (Pool)ametlik 
kiri (aruanne, 
järelpärimine, 
seletuskiri) 
 

Oskab 
kirjutada 
aruannet, 
järelpärimist, 
seletuskirja. 

Kirjalik töö. Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

Veebruar Mitteametlik 
kiri (CV, essee, 
kuulutus) 

Oskab 
kirjutada, 
elulookirjeldust 
esseed, 
kuulutust) 

Kirjalik töö. Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

Märts Mitteametlik 
kiri (kirjand, 
lühiartikkel) 

Oskab 
kirjutada 
kirjandit, 
lühiartiklit) 

Kirjalik töö. Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

Aprill Mitteametlik 
kiri (väide, 
arvamus) 

Oskab 
kirjutada 
väidet, 
arvamust) 

Kirjalik töö. Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

Mai (Pool)ametlikud 
ja 
mitteametlikud 
kirjad. Oma 
ajalehe 
loomine. 

Oskab 
kirjutada eri 
liike tekste. 

Kirjalik töö.  
Rühmatöö. 

Vastavalt kirjaliku osa 
hindamiskriteeriumidele. 

 
Hindamismudelid 
 
Kirjaliku töö hindamismudel 5 - sisu asjakohane, tekst õige pikkusega, loogiline ja ladus;  

sõnavara on asjakohase ulatusega, sõnakasutus 
täpne; võib esineda üksikuid kirja- ja keelevigu, mis ei häiri 
tekstist arusaamist 
4 - sisu asjakohane, tekst õige pikkusega, loogiline ja küllaltki 
sidus; võib esineda üksikuid kirja- ja keelevigu, mis ei häiri 
tekstist arusaamist 
3 - sisu pealiskaudne, tekst enam-vähem õige 
pikkusega; rahuldav keelekasutus; esineb kirja- ja keelevigu, 
kuid teksti mõte on siiski 
enamasti arusaadav 
2 - ülesandest saadakse üldjoontes aru, kuid 
selle täitmises on puudujääke; tekst halvasti struktureeritud, 
mistõttu teksti mõttest arusaamine nõuab 
lugejapoolset pingutust; palju eri tüüpi keele- ja/või kirjavigu. 

 


