Gümnaasiumi eesti keele õppevara
Praktilise eesti keele kursus
1. Praktilise eesti keele vihikud 10. klassile, 1—3. Autorid: Martin Ehala ja Mare
Kitsnik. Komplektis on 3 vihikut, a 48 lk, formaat A4. Vihik on koostatud 12 koolitunni
mahus. Igas vihikus on kolm teemat harjutustega lugemise, kõnelemise, kirjutamise,
keelestruktuuride, sõnavara ja õigekirja kohta. Teema lõpeb õpitud materjali analüüsiga. Vihiku teemad ja sisukordra leiate vihiku kaanelt.
Hind: 3,20 € vihik, komplekt 9.60 €. Tellimusel üle 20 € on saatmine kooli tasuta.
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2. Praktilise eesti keele vihikud 11. klassile, 1—3. Autorid: Martin Ehala ja Mare Kitsnik
Komplektis on 3 vihikut, a 48 lk, formaat A4. Vihik on koostatud 12 koolitunni mahus. Igas vihikus on kolm
teemat harjutustega lugemise, kõnelemise, kirjutamise, keelestruktuuride, sõnavara ja õigekirja kohta. Teema
lõpeb õpitud materjali analüüsiga. Vihiku teemad ja sisukordra leiate vihiku kaanelt.
Hind: 3,20 € vihik, komplekt 9.60 €. Tellimusel üle 20 € on saatmine kooli tasuta.
3. Praktilise eesti keele vihikud 12. klassile, 1—2. Autorid: Martin Ehala ja Mare Kitsnik
Komplektis on 2 vihikut, 64 ja 48 lk, formaat A4. Vihik on koostatud 12 koolitunni mahus. Igas vihikus on kolm
teemat harjutustega lugemise, kõnelemise, kirjutamise, keelestruktuuride, sõnavara ja õigekirja kohta. Teema
lõpeb õpitud materjali analüüsiga. Vihiku teemad ja sisukordra leiate vihiku kaanelt.
Hind: 3,40 € 1. osa vihik, 3,20 € 2. osa vihik, komplekt 6.60 €. Tellimusel üle 20 € on saatmine kooli tasuta.

Keele ja ühiskonna kursus
4. Õpik «Keel ja ühiskond», autorid: Martin Ehala, Külli Habicht, Petar Kehayov, Anastassia Zabrotskaja
Formaat 16x23 cm, koos sõnastikuga 224 lk. Õpikus on neli peatükki: Keel ja keeled; Eesti keele lugu; Eesti keele
ehitus; Eesti keele tänapäev. Õpik annab ülevaate keelega seotud nähtustest väga avaralt. Vaatluse all on ka Eesti
keelekeskond ja seda kujundav poliitika.
Hind 11,15 €
5. Töövihik «Keel ja ühiskond», autor: Martin Ehala
Formaat 16x23 cm, 48 lk. Töövihikus on iga õpiku peatüki kohta 4 kuni 6 harjutust ja nende sooritamine on võimalik ühe klassitunni jooksul paralleelselt vastava peatüki teksti lugemisega õpikust.
Hind 1 €

Meedia kursus
6. Õpik «Meedia ja mõjutamine», autorid: Katrin Aava, Ülle Salumäe
Formaat 16x23 cm, 149 lk. Õpikus on seitse peatükki: Tekst suhtlusvahendina; Meediatekst; Meedia loomulikustab maailma; Meedias osalejate rollid; Argumenteerimise strateegiad; Sõnavara ja lausetasandi diskursuseanalüüs; Narratiiv sündmuse raamistajana.
Hind 11,00 €

Lisamaterjalid
7. Õpik, töövihik ja õpetajaraamat «Eesti keele struktuur», autor: Martin Ehala
8. Õpik, töövihik ja õpetajaraamat «Eesti kirjakeel», autor: Martin Ehala
9. Õpik «Kirjutamise kunst», autor: Martin Ehala
10. Õpik ja õpetajaraamat «Eelmise sajandi eesti kirjandus», autorid: Pille Riismaa, Astrid Rätsep, Tiina Õunapuu
11. Töövihik «Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele», autor: Maia Madissoo
12. Töövihik ja õpetajaraamat «Eesti kirjanduse töövihik gümnaasiumiõpilasele», autor: Siri Põllu

Eesti keel teise keelena
13. Tööraamat «Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1», autor Mare Kitsnik
14. «Eesti keele õpik B1, B2», CD-plaat, töövihik ja õpetajaraamat, autor: Mare Kitsnik

