
 

Jüri        07. veebruar 2017 nr 224 
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise  
tingimuste ja korra kinnitamine 
 
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 4, põhikooli- 
ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 
määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist 
väljaarvamise kord“ § 2 lõikest 2, Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2016 määrusest nr 
23 „Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord“, Rae Vallavolikogu 19. 
novembri 2013 otsuse nr 17 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud 
küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Rae Vallavalitsusele“ punktist 1 
ja Jüri Gümnaasiumi direktori Maria Tiro taotlusest ning arvestades Jüri Gümnaasiumi 
hoolekogu 19.01.2017 toimunud koosolekul antud arvamusega, Rae Vallavalitsus 
annab 
 
korralduse: 
 
1. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

vastavalt lisale 1. 

2. Kinnitada Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmise 
tingimused ja kord vastavalt lisale 2. 

3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 2. veebruari 2016 korraldus nr 196 „Jüri 
Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korra kinnitamine“. 

4. Avalikustada korraldus kooli kodulehel. 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

6. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise 
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada 
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/  
 /allkirjastatud digitaalselt/ 
Mart Võrklaev 
vallavanem Martin Minn 
 vallasekretär 
  



Lisa 1 
KINNITATUD 

Rae Vallavalitsuse 
07. veebruari 2017 

korraldusega nr 224 
 

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Rae 
Vallavalitsuse 27. detsembri 2016 määruse nr 23 „Elukohajärgse põhikooli 
määramise tingimused ja kord“ alusel. 

(2) Lapse seaduslik esindaja esitab taotluse elukohajärgse kooli määramiseks Rae 
Vallavalitsusele kas elektroonselt e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse 
kehtestatud vormil kirjalikult paberkandjal. 

(3) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kellele on Rae 
Vallavalitsus määranud elukohajärgseks kooliks Jüri Gümnaasiumi.  

§ 2. Vastuvõtt 1. klassidesse 

(1) Lähtuvalt Rae Vallavalitsuse 27. detsembri 2016 määrusest nr 23 esitab lapse 
seaduslik esindaja elektroonselt või kirjalikult üldjuhul ajavahemikus 10. veebruar 
kuni 31. märts Rae Vallavalitsusele taotluse elukohajärgse kooli määramiseks. 

(2) Vallavalitsus teavitab seaduslikku esindajat õpilasele elukohajärgse kooli 
määramisest hiljemalt 15. aprilliks. 

(3) Kool korraldab kooli tulevate laste vanematele infokoosoleku aprillikuu teises 
pooles. Vastav info on kooli kodulehel alates 01. märtsist.   

(4) 10. juuniks esitab lapse seaduslik esindaja koolile taotluse nõutavad lisad, kas                 
e-keskkonna ARNO kaudu, digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee või kooli 
kantseleisse tööpäeviti kell 10-16. Esitatavad taotluse lisad: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -
tõendi) ärakiri; 

2) kui taotluse esitas vanem paberkandjal, siis vanema isikut tõendava dokumendi 
ärakiri; 

3) koolivalmiduskaart selle olemasolul;  

4) elektrooniline foto (e-keskkonna ARNO kaudu või saata aadressile 
it@jyri.edu.ee);  

5) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul; 

6) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul. 

(5) Enne taotluse esitamist on oluline tutvuda õppesuundadega, et lapsele sobiv valik 
teha. Jüri Gümnaasiumis saab õppida järgmistes õppesuundades: spordi- ja 
muusikaklass, inglise keele klass ning üldklass. Teavet kooli õppesuundadest ja 
–korraldusest jagatakse infokoosolekul ning see on kättesaadav kooli õppekavas. 

Lisaks põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule pakuvad suunaklasside 
õppeainete õppesisud õpilastele arenguvõimaluse konkreetsetes valdkondades: 



a. Spordi- ja muusikaklass – õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele võimalus 
akadeemiliste teadmistega samaaegselt arendada oma kehalisi ja muusikalisi 
võimeid ning oskusi: suurem kehalise kasvatuse tundide arv võimaldab läbi 
viia ujumistunde ajavahemikul oktoober-aprill (suusatundide perioodil 
asenduvad ujumistunnid suusatamisega), 2.-6. klassini toimuvad pilliõppe 
rühmatunnid (väikekannel või plokkflööt), I kooliastmes moodustatakse klassi 
rahvatantsurühm. 

b. Inglise keele klass – õppesuuna eesmärgiks on anda keelehuviga lapsele 
võimalus keeleliste osaoskuste arenguks: suurem raamatute lugemise maht, 
inglise keele õpe alates I klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka ingliskeelse 
lauluvara omandamine, inimeseõpetuses eesti ja inglise keele lõiming. 

c. Üldklass – õppesuuna eesmärgiks on pakkuda läbi malemängu algkursuse 
õpilasele keskkonda, milles arenevad tema kontsentreerumis-, tähelepanu- ja 
keskendumisvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab 
rakendada erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe. 

(6) Inglise keele klassi kandideerimisel peab laps sooritama kirjaliku töö, mis lähtub 
koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest Keel ja kõne. 

(7) Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel peab laps täitma praktilised ülesanded, 
mis lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest Muusika ja 
Liikumine. 

(8) Üldklassid moodustatakse taotluste alusel. 

(9) Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 
ajavahemikul 01. juuni kuni 10. juuni, vastav info on kooli kodulehel alates                    
01. maist. Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel                                             
01. maist – 01. juunini.  

(10) Klasside komplekteerimise põhimõtted: 

 ühe klassikomplekti suurus on maksimaalselt 24 õpilast; 

 võimalusel tüdrukute ja poiste arvu võrdsus; 

 kui õppesuuna valijate arv jääb alla 16, siis on koolil õigus jätta vastav suund 
antud aastal avamata; 

 kui õppesuuna valijaid on rohkem kui 24, arvestab kool klasside 
komplekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ning inglise keele klassi 
ning spordi- ja muusikaklassi valikul kirjalike ja praktiliste ülesannete 
sooritamise tulemust.  

(11) I klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juuniks. 

(12) Pärast klassi komplekteerimist on lapsevanemal õigus tutvuda oma lapse kirjaliku 
tööga antud aasta juunikuu lõpuni, leppides selleks eelnevalt kokku aja 
õppedirektoriga. Töid säilitatakse antud aasta 1. septembrini. 

§ 3. Vastuvõtt 2. - 9. klassidesse 

(1) Lapse seaduslik esindaja esitab taotluse elukohajärgse kooli määramiseks Rae 
Vallavalitsusele kas elektroonselt keskkonnas ARNO või kirjalikult paberkandjal. 

(2) Peale elukohajärgse kooli teadasaamist esitab lapse seaduslik esindaja koolile 
taotluse nõutavad lisad e-keskkonna ARNO kaudu, digiallkirjastatult aadressile 



kool@jyri.edu.ee või kooli kantseleisse tööpäeviti kell 10-16. Esitatavad taotluse 
lisad: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -
tõendi) ärakiri; 

2) kui taotluse esitas vanem paberkandjal, siis vanema isikut tõendava 
dokumendi ärakiri; 

3) väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 

4) nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul; 

5) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; 

6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat 
jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast 
õppeperioodi lõppu; 

7) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või 
õpinguraamat ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, 
kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel; 

8) elektrooniline foto (e-keskkonna ARNO kaudu või saata aadressile 
it@jyri.edu.ee);  

9) individuaalse arengu kaart selle olemasolul. 

(2) Põhikooli 2. - 9. klassi võetakse vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kellele 
Rae Vallavalitsus on määranud elukohajärgseks kooliks Jüri Gümnaasiumi. 

(3) Vabade kohtade olemasolul saab õpilane kandideerida suunaklassidesse. 
Õppesuunad on määratletud kooli õppekavades. 

(4) Inglise keele klassi kandideerimiseks peab õpilane sooritama vastava klassi 
õpitulemustest lähtuva inglise keele testi, mis mõõdab nelja keelelise osaoskuse 
taset: kuulamist, rääkimist, lugemist ja kirjutamist. Klassi vastuvõtmise eelduseks 
on antud testi hinne vähemalt „4“ ehk hea.  

(5) Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel peab õpilane täitma praktilised 
ülesanded lähtuvalt vastava klassi muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse 
õpitulemustest. Klassi vastuvõtmise eelduseks on antud ülesannete hinne 
vähemalt „4“ ehk hea. Spordi-ja muusikaklassis õppimiseks koostatakse õpilasele 
vajadusel pilliõppeks individuaalne õppekava. 

§ 6. Lõppsätted 

(1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta 01. märtsist järgmise õppeaasta 
alguseni. 

(2) Ettepanekud muutmiseks järgmiseks õppeaastaks tuleb esitada hiljemalt                       
10. jaanuariks kooli direktorile. 

(3) Käesolev korraldus avalikustatakse kooli veebilehel. 

(4) Antus korra osas on arvamus antud hoolekogu koosoleku 19. jaanuari 2017 
protokollis. 

  



Lisa 2 
KINNITATUD 

Rae Vallavalitsuse 
07. veebruari 2017 

korraldusega nr 224 
 

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja 
kord 

 

§ 1. Üldsätted 

(1) Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 alusel. 

(2) Jüri Gümnaasiumi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega 
sisseastuja puhul vanem kirjaliku taotluse, millele lisab: 

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -
tõendi) ärakirja; 

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakirja; 
3) väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 
4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist 

tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust (va 10. klassi astumisel); 
6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu 

jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvati koolist välja pärast õppeperioodi 
lõppu; 

7) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või 
õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, 
kui õpilane arvati koolist välja õppeveerandi kestel. 

8) elektroonilise foto (saata aadressile it@jyri.edu.ee); 
9) väljavõtte individuaalse arengu kaardist selle olemasolul. 

(3) Digiallkirjastatud taotluse esitamisel ei pea sisseastuja või piiratud teovõimega 
sisseastuja puhul vanem lisama oma isikut tõendava dokumendi koopiat. 

(4) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat 
kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest, suvisel 
koolivaheajal jooksva aasta 25. augustiks. 

§ 2. Vastuvõtt 10. klassidesse 

(1) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis 
omandatud haridus. 

(2) Õppimiseks valmisoleku ja sobivuse kindlakstegemiseks korraldab kool 
sisseastumiskatsed ja vestlused.  

(3) Vastuvõtu korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga 
vastuvõtukomisjoni, kes valmistab ette ja hindab sisseastumiskatsete kirjalikke 
töid. Sisseastumiskatsete kirjalikud tööd kinnitab kooli direktor käskkirjaga. 

(4) Sisseastumiskatseteks soovitatavad kordamisteemad on käesoleva korra lisa 
ning on kättesaadavad kooli veebilehel alates antud aasta 1.märtsist.  

mailto:it@jyri.edu.ee


(5) Sisseastumiskatsete toimumise kuupäev avalikustatakse kooli veebilehel 
hiljemalt antud aasta 01. märtsiks. Sisseastumiskatsed viiakse läbi kolmes 
õppeaines: eesti keeles, matemaatikas  ja inglise keeles. Katsete ajakava:  

 Kell 9.30 Registreerimine ja sissejuhatus katsetesse 

 Kell 10.00 – 10.45 eesti keel 

 Kell 11.00 – 11.45 matemaatika 

 Kell 12.00 – 12.45 inglise keel 

(6) Sisseastumiskatsetele tulles peavad õpilasel olema kaasas: 

 klassitunnistuse ametlikult kinnitatud koopia; 

 isikut tõendav dokument (õpilaspilet, ID-kaart vms); 

 taskuarvuti (mitteprogrammeeritav); 

 sinist või musta värvi pastapliiats; 

 harilik pliiats; 

 joonlaud. 

(7) Registreerimine sisseastumiskatsetele toimub kooli veebilehel 01. märtsist kuni 
katsetele eelneva tööpäeva kella 9.00-ni.  

(8) Enne sisseastumiskatsetele või õpilaskandidaadiks registreerimist on oluline 
tutvuda õppesuundade erisustega. Teave gümnaasiumi õppesuundadest ja -
korraldusest on kättesaadav kooli veebilehel. Õppesuuna täituvusnormiks on 16 
õpilast, mittetäituvuse korral võib kool õppesuunda mitte avada. Selle suuna 
valinud õpilased saavad kandideerida avatavatele õppesuundadele.  

(9) Sisseastumiskatsete hindamisel on maksimaalne punktide arv iga osa eest 100 
punkti, kokku 300 punkti. Eesti keeles kirjutatakse essee, hinnatakse õigekirja ja 
sisu, matemaatikas ja inglise keeles toimuvad testid. Sisseastumiskatsete 
tulemuste põhjal koostatakse sooritajate pingerida, mis avalikustatakse 
koodidega hiljemalt 01. aprilliks kooli veebilehel. Pingerea alusel saavad taotluse 
õpilaskandidaadiks arvamiseks esitada need, kelle sisseastumiskatsete tulemus 
ületab150 punkti ning ühegi testi osa punktisumma ei ole alla 30 punkti. 
Madalama punktisummaga katsed läbinud õpilasi õpilaskandidaatideks ei arvata. 

(10) Õpilasi, kelle käitumine on hinnatud veerandi/trimestri/kokkuvõtva hindega 
mitterahuldavaks või kes on jäänud täiendavale õppele, ei arvata 
õpilaskandidaatide ega õpilaste nimekirja. 

(11) Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat või piiratud teovõimega sisseastuja 
puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse. 
Taotlus tuleb esitada hiljemalt antud aasta 01. maiks. 

(12) Taotluste esitajatele annab kool kirjalikku tagasisidet, kas õpilane on arvatud 
õpilaskandidaadiks. Arvamise aluseks on õpilaskohtade arv, sisseastumiskatsete 
tulemustest koostatud pingerida ning esitatud taotlused.  

(13) Taotluste lisasid võetakse vastu kooli kantseleis 05. maist 25. juunini  tööpäeviti 
kell 10-16. 

(14) Sisseastumiskatsetel tehtud töödega on võimalik tutvuda antud aasta 05. maist 
05. juunini, leppides selleks eelnevalt kokku aja õppedirektoriga. Töid säilitatakse 
antud aasta 01. septembrini.  

(15) Juunis viiakse läbi vestlused õpilaskandidaatidega, mille eesmärgiks on välja 
selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. 
Vestluse viivad läbi tulevane klassijuhataja ning tugikeskuse liige. 



(16) Vestluste ajad koos registreerimisvõimalusega avalikustatakse kooli veebilehel 
antud aasta 25. maiks. 

§ 5. Vastuvõtt 11. - 12. klassidesse 

(1) 11. – 12. klassidesse saab kandideerida ainult vabade õpilaskohtade olemasolul 
perioodidel 01. – 15. juuni ja 18. – 25. august. 

(2) Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud 
õppekavaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavades. 

(3)  Sisseastujale viiakse läbi sisseastumiskatsed ja vestlus. 

(4) Sisseastumiskatsete aeg lepitakse kokku individuaalselt pärast 
kandideerimistaotluse läbivaatamist, vestlus klassijuhataja ja tugikeskuse 
liikmega toimub pärast edukalt läbitud sisseastumiskatseid. 

(5)  Sisseastumiskatsed viiakse läbi kolmes õppeaines: eesti keeles (essee, 
hinnatakse õigekirja ja sisu), matemaatikas (test) ja inglise keeles (test). 
Maksimaalsed punktid iga osa eest on 100 punkti, ühegi testi osa punktisumma 
ei tohi olla alla 50 punkti. 

(6) Mitterahuldavate kursusehinnetega (sh käitumishinne) ning põhjuseta 
puudumiste korral enam kui 20 tundi õpilasi gümnaasiumiklassidesse vastu ei 
võeta. 

(7) Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Jüri Gümnaasiumi 
gümnaasiumiastme õppekavale, koostatakse talle individuaalne õppekava. 

§ 6. Lõppsätted 

(1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta 01. märtsist järgmise õppeaasta 
alguseni. 

(2) Ettepanekud muutmiseks järgmiseks õppeaastaks tuleb esitada hiljemalt                      
10. jaanuariks kooli direktorile. 

(3) Käesolev korraldus avalikustatakse kooli veebilehel. 

(4) Antud korra osas on arvamus antud hoolekogu koosoleku 19. jaanuari 2017 
protokollis. 

  



Lisa 2 dokumendile „Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste 
vastuvõtmise tingimused ja kord“ 

 

SOOVITUSLIKUD KORDAMISTEEMAD 
SISSEASTUMISKATSETEKS 

 

Jüri Gümnaasiumi 10. klassidesse kandideerijatel tuleb 
sisseastumiskatsetel kirjutada essee eesti keeles (teema 
antakse koha peal), mille abil kontrollitakse eesti keele õigekirja, arutlusoskust, teksti 
ülesehitusoskust. Samuti toimuvad test matemaatikast, millega kontrollitakse 
matemaatika põhiteadmisi ning test inglise keeles, millega kontrollitakse inglise keele 
oskust. 

INGLISE KEEL 

Põhikooli lõpetaja eeldatav võõrkeele tase on B1. Inglise keele testi tulemused 
näitavad üldist keeletaset. 

Üldised teemad: 

Mina ja teised: Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, 
viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. 

Kodu ja lähiümbrus, ühiskond:  Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad, loodus ja 
looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal, tuntumate 
riikide nimetused, rahvad, keeled. 

Igapäevaelu: Õppimine ja töö, õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; 
töökohad. 

Vaba aeg: kirjandus ja kunst, sport, meedia. 

Keeleteadmised: 

Ajavormid, kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved); 

modaalverbid (must, can, have to, ought, should, would), tegusõna kolm põhivormi. 

Eessõnad ja väljendid eessõnadega (be keen on, take part in, look forward to). 

Sõnatuletus: liitsõnad ja enim kasutatavad liited (re-, un-,-ness, -ion, -ous) 
omadussõnade ja nimisõnade moodustamiseks. 

Soovituslikud allikad:  

Murphy. English Grammar in Use (Cambridge) 

English Vocabulary in Use (Cambridge) 

Lisaks eelmiste aastate õpikud (nt English in Mind 4) 

 

MATEMAATIKA 

Matemaatika test põhineb riikliku õppekava matemaatika ainekava põhikooli osal. Testi 
koostajate eesmärgiks on selgitada välja õpilaskandidaatide tase õppetöö jätkamiseks 
gümnaasiumis. Matemaatika katseteks Jüri Gümnaasiumis peab üle kordama 
järgmised põhikooli teemad: 

1) tehted murdarvudega; 



2) tehted üksliikmete ja hulkliikmetega; 
3) protsentülesanded; 
4) võrrandid; 
5) kujundite ümbermõõdud ja pindalad; 
6) täisnurkse kolmnurga lahendamine; 
7) võrrandite koostamine ja lahendamine; 
8) prisma pindala ja ruumala; 
9) lineaar- ja ruutfunktsioon ning nende graafikud. 

 

Soovituslikud allikad: 

Põhikooli matemaatikaõpikud 

 

EESTI KEEL 

Eesti keele essee kirjutamiseks valmistumisel tuleks tähelepanu pöörata:  

1) Sulghäälikute ja häälikuühendite õigekiri. 
2) Algustäht (nimed, nimetused, pealkirjad). 
3) Sõnade muutevormid (käänamine, pööramine, omadussõna võrdlusastmed, 

veaohtlikud vormid). 
4) Kokku- ja lahkukirjutamine: liitsõna; numbrid, nimed ja tsitaatsõnad liitsõna 

osadena 
5) Kirjavahemärgid (lihtlause, liitlause, lauselühendiga lause, otsekõne). 
6) Sõnavara: omasõnad, võõrsõnad ja tsitaatsõnad, sõnade erinevad stiiliomadused. 
7) Arutlev tekst: oma seisukoha sõnastamine ja põhjendamine. Teksti ülesehitus, ja 

lõik. 

 

Soovituslikud allikad: 

Priit Ratassepp „Mõttest tekstini“ 

Bobõlski, Puksand, Ross „Peegel“ 

Õunapuu „Keel ja kõne“ 

Toom Õunapuu „Igapäevane emakeel“ 

http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/ 

 

http://www.opetaja.edu.ee/ortograafia/

