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1. Eesti keele ja kirjanduse ainekava põhikoolis 

1.1. Eesti keele ja kirjanduse tundide arv põhikoolis 

Õppeaine Nädalatunde klassiti 

5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl Kokku 

Eesti keel 5 5 2 2 2 16 

Kirjandus   2 2 2 6 

1.2. Eesti keele õpitulemused II kooliastme lõpuks 

6. klassi lõpetaja: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi; 

2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

3) oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada; 

4) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt; 

5) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmärgistatult; 

6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 

7) oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid. 

1.3. Eesti keele õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes õppevaldkondade kaupa 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali valida; 

2) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust; 

3) lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös;  

4) oskab oma seisukohta põhjendada ja vajaduse korral sellest taganeda; 

5) oskab teha kuuldu ja loetu kohta nii suulist kui ka kirjalikku kokkuvõtet. 

Õppesisu 
Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldu kohta 

arvamuse esitamine. Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud teemal, vastulausele 

reageerimine ning seisukohast loobumine. Küsimustele vastamine, esitlus ja tutvustus. Väite 

põhjendamine. 

Seisukoha põhjendamine paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. Kaaslase täiendamine ja 

parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. Klassivestlus, 

diskussioon. 

Telefonivestluse alustamine ja lõpetamine. Virtuaalkeskkonnas suhtlemise eesmärgid, 

võimalused, ohud, privaatsus ja avalikkus. E-kiri. 

Teksti vastuvõtt 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ja nende kasutamise võimalusi; 

2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 

3) võrdleb tekste, esitab küsimusi ja avaldab arvamust, teeb tekstist lühikokkuvõtte;  

4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 
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Õppesisu 
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine  

Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste 

leidmine. 

Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, kokkuvõtte tegemine, kuuldu 

konspekteerimine Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. 

Trükiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, pildiallkiri.  

Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam.  

Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, 

kuulutusest, sõiduplaanist ja hinnakirjast andmete kirjapanek ning seoste esiletoomine. Tarbe- 

ja õppetekstide (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart, saatekava jne) mõtestatud lugemine.  

Kirjandustekstid (4. klassis): kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, loomateemaline 

ilukirjanduslik ja aimejutt, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning 

kõnekäänud 

Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste käitumise 

motiivide analüüs. Luuletuse mõtestatud lugemine (meeleolu, laad) 

Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse 

eesti ja väliskirjanike loomingust, arvestades järgmisi teemavaldkondi. 

Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused 

ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus 

teistest. Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. 

Kohustused ja vastutus. Üksiolek ja hirmud 

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste 

vastu. Suhted vanemate, kasuvanemate ning vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste 

lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ja 

aitaja. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesistus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. 

Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride mitmekesisus. Erinevate 

rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine eri kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav 

suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri 

tutvustajad ja hoidjad 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Leidlik 

probleemide lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. 

Põhjendatud ja põhjendamata riskid 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- 

ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade 

omanäolisus 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. 

Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhtumine keelde. Kodupaiga keel. 

Suhted teiste rahvustega 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õpikogemused. Tänapäevased 

teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas. 

Internet kui ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo 

jäädvustajad 

Tekstiloome 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet;  

2) koostab ning peab lühikese ettekande; 
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3) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise põhietappe; 

4) jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult; 

5) esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande;  

6) avaldab viisakalt ja olukorrast lähtudes arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; 

7) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju; 

8) vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 

9) kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt.  

Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 

viimistlemine, toimetamine ja avaldamine, tagasiside saamine. 

Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 

parandamine. 

Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad võtted.  

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende usaldusväärsus. Eri allikatest pärit info 

võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt 

ja arvamus. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega. 

Lühiettekanne ja esitlus internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus 

keskkonnas suhtlemise eetika. 

Kiri, ümbriku vormistamine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. Autori suhtumine 

kirjeldatavasse ning selle väljendamine. 

Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. 

Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis 

jutustamine. 

Arutlemine. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine. Luuletuse 

kirjutamine.  

Õigekeelsus ja keelehoole  

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib 

eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;  

2) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid ja lihtsamaid 

liitlauseid; 

3) oskab kasutada veebi- ja pabersõnaraamatut sõna tähenduse ja õigekirja kontrollimiseks; 

4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 

Õppesisu 
Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 

Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 

Häälikuõpetus ja õigekiri. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud 

häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. 

Tähed g, b, d s-tähe kõrval. Tähe h õigekiri. Tähtede i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). 

Liidete gi ja ki õigekiri. Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 

Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik 

sõna keskel. Tähtede f ja š õigekiri. Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui 

ka internetivariandist). 



KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM  Eesti keele ja kirjanduse ainekava  

Eesti keele ainetoimkond  26.08.2015 

5 

Sõnavaraõpetus. Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. 

Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, nende kasutamine. Sõnavaliku täpsus erinevates 

tekstides. Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi.  

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 

erinevused. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka internetivariandist).  

Vormiõpetus ja õigekiri. Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, liht-, täis- ja enneminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 

Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine 

tekstis. 

Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. 

Käänded, nende küsimused ning tähendus. Õige käände valik olenevalt lause kontekstist. 

Ainsus ja mitmus. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos 

nimisõnaga, lik- ja ne-liiteliste omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõnade 

võrdlusastmed. Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade 

kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised omadussõnad).  

Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja 

järgarvsõnade kirjutamine sõnade ning numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine 

tekstis. Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 

Lauseõpetus ja õigekiri. Lause. Alus ja öeldis. Lihtsamad lause laiendamise võimalused. 

Korduvate lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis.  

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning nende 

kasutamine.  

Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse 

osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 

Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. 

Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid.  

Muud õigekirjateemad. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 

Ajaloosündmused. Ametinimetused ja üldnimetused. Perioodikaväljaanded. Teoste pealkirjad. 

Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. Lühendite lugemine  

1.4. Õppevaldkondade õpitulemused, õppesisu ja -tegevused klassiti II kooliastmes 

5.klass 

Suuline ja kirjalik suhtlus 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 valib juhendamise toel suhtluskanali; 

 leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 

sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

 esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus tekstis.  

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 

hinnangu andmine.  

Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele reageerimine, seisukohast 

loobumine. Väite põhjendamine. 

Teksti vastuvõtt 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 
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 loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel nii huvivaldkondade kui ka 

õpi- ja elutarbelisi tekste; 

 rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel eri viise ja võimalusi; 

 valib juhendamise toel oma lugemisvara; 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted.  

Tööjuhendi lugemine. Kava, mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid.  

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart).  

Kokkuvõte konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus).  

Kuuldu konspekteerimine.  

Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine.  

Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste 

leidmine. 

Tekstiloome 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid 

korrektselt; 

 esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne). 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline.  

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. Lühiettekande 

esitamine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine.  

Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 

Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 

ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus.  

Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine.  

Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine.  

Õigekeelsus ja keelehoole 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb eesti keele häälikusüsteemi, 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 

 moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Üldteemad 

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.  

Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Tähestik. Täis-ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Täis- ja 

kaashäälikuühend.  

Kaashäälikuühendi õigekiri.  

Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 

Sõnavaraõpetus 

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 

erinevused.  

Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- 

kui ka veebivariandist).  

Vormiõpetus 
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Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 

pööramine ainsuses ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis.  

Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. 

Käänded, nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist.  

Ainsus ja mitmus.  

Lauseõpetus 

Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate lauseliikmete 

kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis.  

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja  kasutamine. 

Muud õigekirja teemad   

Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed.  

6.klass 

Suuline ja kirjalik suhtlus 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 valib juhendamise toel suhtluskanali; peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja 

meilivahetust; 

 võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis. 

 leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 

sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatöö käigus, kõnejärg. Kaaslase 

parandamine, täiendamine. Arvamuse tagasivõtmine, kaaslasega nõustumine, kaaslase 

täiendamine, parandamine.  

Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine.  

Klassivestlus, diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine.  

Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse ja avaliku ala 

eristamine). E-kiri. 

Teksti vastuvõtt 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb tavalisi tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi; 

 võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtte; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekstide tõlgendamisel ja seostamisel. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud kuulamine/vaatamine. Oma 

sõnadega kokkuvõtte tegemine. Saatekava.  

Trükiajakirjandus. Pressifoto. Karikatuur. Pildiallkiri. Teabegraafika.  

Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam.  

Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid.  

Skeemist, tabelist, kuulutusest, sõiduplaanist, hinnakirjast andmete kirjapanek ja seoste 

väljatoomine.  

Tekstiloome 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet 

raamatukogust ja internetist; 

 tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe; 

 tunneb kirjutamisprotsessi põhietappe; 

 kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ja täita 

lihtsamaid planke ja vorme; 
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 avaldab viisakalt ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või 

teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ja seostades. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 

viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.  

Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 

parandamine. 

Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid. Lisateabe otsimine. Erinevatest allikatest 

pärit info võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest, selle väljakirjutamine. Uue info 

seostamine oma teadmiste ja kogemustega, selle rakendamine konkreetsest tööülesandest 

lähtuvalt.  

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Teksti loomine pildi- ja 

näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus.  

Kiri, ümbriku vormistamine.  

Lühiettekanne, esitlus Internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus 

keskkonnas suhtlemise eetika.  

Õigekeelsus ja keelehoole 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust, järgib 

eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 

 moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 

 leiab ja kontrollib „Eesti õigekeelsussõnaraamatust“ sõna tähendust ja õigekirja; 

 tunneb ära õpitud tekstiliigi; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Üldteemad 

Kirjakeel, argikeel ja murdekeel 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

g, b, d s-i kõrval. h õigekiri. i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). gi- ja ki-liite õigekiri. 

Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel.  

f-i ja š õigekiri. Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine 

ja poolitamine (ka liitsõnades). 

Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui veebivariandist).  

Sõnavaraõpetus 

Kirjakeelne ja kõnekeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng.  

Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka veebivariandist). 

Vormiõpetus 

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- ja ne-

liiteliste omadussõnade käänamine ja õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. Võrdlusastmete 

kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja 

line-liitelised omadussõnad).  

Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ja järgarvsõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja 

järgarvsõnade kirjutamine sõnade ja numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine 

tekstis. Asesõnade käänamine ja kasutamine.  

Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 

Lauseõpetus 

Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse 

osalausega liitlause kirjavahemärgistamine.  
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Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ja järel.  

Otsekõne kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi.  

Üte ja selle kirjavahemärgid.  

Muud õigekirja teemad 

Algustäheõigekiri: ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused; perioodikaväljaanded; 

teoste pealkirjad. 

Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri, lühendite lugemine.  

1.5. Eesti keele õppesisu ja õpitulemused III kooliastme lõpuks 

Õpitulemused 

9. klassi lõpetaja: 

1) tuleb toime eesti kirjakeelega tavasuhtluses ja avalikult esinedes ning edasi õppides; 

2) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib sobiva suhtluskanali, väljendub kõnes ja kirjas 

asjakohaselt ning selgelt;  

3) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 

4) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning 

avaldab arvamust, vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult; 

5) tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt eri liiki 

tekstide koostamiseks ja esitamiseks valmistuda; 

6) koostab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;  

7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt; 

8) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust; 

9) hindab meediast ja internetist leitud asjakohast teavet kriitiliselt ning kasutab seda 

sihipäraselt; 

10) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi internetiallikatest. 

1.6. Eesti keele õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes õppevaldkondade kaupa 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) oskab oma seisukohti väljendada ning sõnastab vajaduse korral eriarvamuse;  

2) esitab kuuldu ja loetu põhjal küsimusi, teeb järeldusi ning annab hinnanguid; 

3) oskab kuuldu ja loetu nii suulises kui ka kirjalikus vormis kokku võtta; 

4) oskab nii suhtlust kui ka teemasid algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada; 

5) oskab eakohastel teemadel arutleda ja probleemülesandeid lahendada ning osaleb 

diskussioonides;  

6) kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi. 

Õppesisu 
Suhtlusolukord, selle komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades 

osalemine. Suhtlusolukorra ja -partneri arvestamine. Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: 

pöördumine, tervitamine, suhtlemise lõpetamine. Telefonivestlus. 

Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö ajal arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine. 

Diskussioon. Kompromissi leidmine ning kaaslase öeldu/tehtu täiendamine ja parandamine. 

Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine. 

Väitlus, väitluse reeglid. Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine ning asjakohaste küsimuste 

esitamine. 

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik.  
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Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, 

kommentaarid. Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju 

keelekasutusele.  

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine. Loetu kirjalik ja suuline vahendamine. 

Teksti vastuvõtt 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi; 

2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade 

kui ka õpi- ja elutarbelisi tekste; 

3) teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist; 

4) suudab kasutatud keelevahendite kohta järeldusi teha ning märkab kujundlikkust  

mõjutusvahendina; 

5) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 

6) oskab tekste võrrelda; osutab, mis tekstis on arusaamatuks jäänud; suudab teksti kohta 

küsimusi ja vastuväiteid esitada, arvamust avaldada, teksti vahendada ja kokku võtta, 

kommenteerida, tõlgendada ning oma kogemuse ja mõtetega seostada; 

7) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, seoste loomisel ning 

tekstile reageerides. 

Õppesisu 
Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe- ja meediažanrid), nende eesmärgid ning keelekasutus. Eri 

liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. 

Tarbetekstide (juhend, elulookirjeldus, avaldus, seletuskiri) eesmärk, tunnused ja ülesehitus. 

Tarbetekstidest olulise info leidmine ning selle põhjal järelduste tegemine. 

Teabetekstide (õpikutekst, populaarteaduslik tekst) eesmärk, tunnused ja ülesehitus. Uurimuse 

eesmärk ning ülesehitus. Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem). 

Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ning tõlgendamine.  

Kõne kuulamine ning märkmete tegemine. Kõnest olulise teabe ja probleemide leidmine ning 

kokkuvõtte tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine.  

Veebist teabe otsimine ning teabeallikate ja info kriitiline hindamine. Teabe talletamine ning 

süstematiseerimine. 

Meediatekstide põhiliigid ja tunnused: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus. 

Uudise ülesehitus ja pealkiri. Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri. Peamised keelelised 

mõjutamisvõtted. Kriitiline lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine.  

Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Põhilised meediakanalid. Televisioon ning raadio: 

avalik-õiguslikud ja erakanalid. Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte 

ning selle piirangud. Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia.  

Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Avalik ja varjatud mõjutamine. 

Tekstiloome 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist, valib kriitiliselt 

teabeallikaid ning osundab neid sobivas vormis; 

2) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise etappe; 

3) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja 

kõne); 
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4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada, eri liiki tekste (referaat, kirjand, kommentaar, 

arvamusavaldus, elulugu, avaldus, seletuskiri) korrektselt vormistada ning suuliselt 

esitada;  

5) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga, vahendab 

kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ja täpsusega, viidates allikale; 

6) põhjendab ning avaldab viisakalt ja asjakohaselt arvamust ja seisukohta sündmuse, 

nähtuse või teksti kohta nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

7) oskab kasutada omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades. 

Õppesisu 
Teabe leidmine, reprodutseerimine ning seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse 

piires. Alustekstide (meedia- ja teabetekstid) põhjal kirjutamine: refereerimine, arutlemine. 

Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise võimalused.  

Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande 

koostamine ning esitamine. 

Uudise kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest. Uudise 

pealkirjastamine. 

Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine, toimetamine ja vormistamine. 

Arvamuse kirjutamine: seisukoha kujundamine käsitletava probleemi kohta, selle 

põhjendamine. 

Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine. 

Kirjandi teema ja peamõte. Kirjandi ülesehitus. Teksti liigendamine.  

Jutustava, kirjeldava ja arutleva kirjandi kirjutamine. Arutlusteema leidmine ja sõnastamine 

isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik ja selle ülesehitus: 

väide, põhjendus, järeldus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja võimalused. Teksti sidusus. 

Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa tervikuks sidumine. 

Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik. Tarbetekstide koostamine ja 

vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

Suhtluseesmärkide kaudu sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel. Kirjaliku ja 

suulise keelekasutuse eripära. Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja lausestusvigade 

parandamine. Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. Keelekujundite kasutamine 

tekstiloomes: konteksti sobivad ja sobimatud kujundid. 

Kirjalike tööde vormistamise ja teksti arvutitöötluse põhimõtted. 

Õigekeelsus ja keelehoole  

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest ning tajub eesti keele eripära, 

suhestab keeli teadlikult, tajub nende erinevusi; 

2) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid, oskab leida õigekirjajuhiseid internetiallikatest 

ning sõna- ja käsiraamatutest, kasutab arvuti õigekirjakorrektorit;   

3) tuleb eesti kirjakeelega toime tavasuhtluses ja avalikult esinedes ning edasi õppides; 

4) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni, tunneb 

keelendite stiiliväärtust, kasutab ja mõistab tekstis keelendeid; 

5) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni, kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust 

ning vormistust; 

6) teab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest;  

7) teab eesti kirjakeele arengu etappe ja eesti keele murdeid. 

Õppesisu 
Kirjakeel ja kõnekeel. Eesti keele erikujud (vastavalt kooli asukohale ja/või õpilase päritolule).  
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Oskussõnavara. Eesti kirjakeele kujunemine. Keeleuuendus ja keele areng: võimalused ja ohud 

. 

Keelesugulus, soome-ugri ja indoeuroopa keeled. Eesti keele eripära ning võrdlus teiste 

keeltega.  

Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, keelealased internetiallikad. Sõnaraamatute 

kasutamine sõnade õigekirja, õigehäälduse, õige muutmisviisi, tähenduse ning stiilivärvingu 

leidmiseks. 

Häälikuõpetus ja õigekiri. Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine 

liitega sõnades, kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. 

Silbitamine, pikk ja lühike silp. Poolitamine, sealhulgas võõrsõnad ja nimed. Õigehääldus: rõhk 

ja välde. Välte ja õigekirja seosed. Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. 

Õigekeelsussõnaraamatust (nii interneti- kui ka raamatuvariandist) õigekirja ning õigehäälduse 

kontrollimine. 

Sõnavaraõpetus. Sõna ja tähendus. Sõnastuse rikastamine: sünonüümide tähendusvarjundid, 

homonüümid ja  veaohtlikud paronüümid. Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. 

Fraseologismid, nende stiilivärving. 

Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade tuletamine ja liitmine ning tehissõnad. Sagedamini 

esinevad tuletusliited. 

Vormiõpetus ja õigekiri. Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) 

ning muutumatud sõnad (määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses. 

Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide 

kasutamine lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud 

tegusõnad ja sõnavormid; õige pöördevormi leidmine õigekeelsussõnaraamatust. 

Vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. Tegusõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. 

Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid. Käändsõna astmevaheldus: 

veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Omadussõna 

võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad. Käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad. 

Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine. Muutumatute sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamise põhireeglid. 

Lauseõpetus ja õigekiri. Lause. Lause suhtluseesmärgid.  

Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja samaliigiliste 

lauseliikmete ning täiendite kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja ütte 

kirjavahemärgistamine ning kasutamine lauses.  

Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete ühendamise võimalused, 

rindlause kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja kõrvallause. Põimlause õigekiri. 

Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. Lauselühendi asendamine kõrvallausega. 

Liht- ja liitlause sõnajärg. Otsekõne, kaudkõne ning tsitaat. Otsekõnega lause muutmine 

kaudkõneks. 

Muud õigekirjateemad. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid. Kohad 

ja ehitised. Asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, riigid ja osariigid. Perioodikaväljaanded. 

Teosed, dokumendid ja sarjad. Ajaloosündmused. Üritused. Kaubad. 

Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus. Lühendamise 

põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine.  

Arvuti keelekorrektori kasutamine. 

 

 

1.7. Õppevaldkondade õpitulemused, õppesisu ja -tegevused klassiti III kooliastmes 
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7.klass 

Suuline ja kirjalik suhtlus 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust; 

 esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 

hinnanguid; 

 võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus 

vormis. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste küsimuste esitamine.  

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik. 

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis.  

Teksti vastuvõtt 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 

 reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: 

võrdleb tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja 

võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning 

seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja 

tekstile reageerimisel. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 

teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid.  

Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine.  

Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus.  

Uudisloo ülesehitus ja pealkiri.  

Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri.  

Tele- ja raadiosaated.  

Tekstiloome 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta 

sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades; 

 oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav, kirjeldav, 

arutlev); vormistab tekstid korrektselt. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik.  

Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse 

piires.  

Uudisloo kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest.  

Uudisloo pealkirjastamine.  

Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine, toimetamine ja vormistamine.  

Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti arvutitöötlus.  

Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine: isikliku seisukoha kujundamine käsitletava 

probleemi kohta, selle põhjendamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 eristab kirjakeelt argikeelest; 
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 teab eesti keele murdeid; 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 

 oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest; 

 teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 

 teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; 

 kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust. 
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Üldteemad 

Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded. Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine. 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, 

kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad.  

Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. 

Silbitamine, pikk ja lühike silp. 

Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja õigekirja seosed. 

ÕS-ist (nii veebi- kui ka raamatuvariandist) õigekirja ja õigehäälduse kontrollimine. 

Sõnavaraõpetus 

Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, sünonüümide tähendusvarjundid. Homonüümid ja 

veaohtlikud paronüümid. 

Vormiõpetus ja õigekiri 

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) ja muutumatud sõnad 

(määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses.  

Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide 

kasutamine lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud 

tegusõnad ja sõnavormid. Õige pöördevormi leidmine ÕS-ist, vormimoodustus tüüpsõna 

eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna.  

Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine. 

Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid. Käändsõna 

astmevaheldus: veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Õige käändevormi leidmine ÕS-ist, 

vormimoodustus tüüpsõna eeskujul.  

Omadussõna võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad.  

Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamine.  

Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad. 

Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine.  

8.klass 

Suuline ja kirjalik suhtlus 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi; 

 käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning lahendab 

probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

 oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; väljendab 

oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse; teeb ettepanekuid, esitab 

omapoolseid põhjendusi, annab vajadusel lisateavet. 
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates 

suhtlusolukordades osalemine. Suhtlusolukorraga arvestamine. Suhtlemisel partneri 

arvestamine. 

Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus. 
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Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö käigus arvamuse avaldamine 

ja põhjendamine. Diskussioon. Kompromissi leidmine, kaaslase öeldu/ tehtu täiendamine ja 

parandamine. Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. 

Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine. 

Väitlus, väitluse reeglid. 

Teksti vastuvõtt 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike (peamisi tarbe-, teabe-, meedia- ja 

reklaamižanreid), nende põhijooni ja kasutusvõimalusi; 

 teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast liigist ja autorist; eristab 

tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üksteisest, argisuhtluse ja ilukirjanduse 

stiilist; 

 teab peamisi mõjutusvahendeid. 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamižanrid), nende eesmärgid.  

Teksti vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine.  

Kõne kuulamine, märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine.  

Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine.  

Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Reklaami keel. Kriitiline lugemine. Avalik 

ja varjatud mõjutamine. Peamised keelelised mõjutamisvõtted, demagoogia.  

Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud.  

Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus. Juhend ja uurimus.  

Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

Tekstiloome 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ja kohandab neid oma 

eesmärkidele; 

 oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 

 oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ja peab lühikest ettekannet ja 

kõnet). 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse 

piires.  

Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. Refereerimine. Teabeallikatele ja alustekstidele 

viitamise võimalused. Viidete vormistamine.  

Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande 

koostamine ja esitamine. 

Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine. 

Kirjandi teema ja peamõte, kirjandi ülesehitus. Teksti liigendamine. 

Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 teab eesti keele lauseehituse peajooni; tunneb keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid 

tekstis mõista ja kasutada; 

 teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni; 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 

 oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest ning veebiallikatest; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 

 teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; 
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 kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust. 
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Üldteemad  

Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil. 

Algustäheõigekiri 

Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja ehitised; asutused, ettevõtted ja 

organisatsioonid; riigid ja osariigid; perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid ja sarjad; 

ajaloosündmused; üritused; kaubad.   

Lauseõpetus ja õigekiri 

Lause. Lause suhtluseesmärgid.  

Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja 

samaliigiliste lauseliikmete ja täiendite kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja ütte 

kirjavahemärgistamine ja kasutamine lauses.  

Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete ühendamise võimalused, 

rindlause kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja kõrvallause. Põimlause õigekiri. 

Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. Lauselühendi asendamine kõrvallausega. 

Liht- ja liitlause sõnajärg.  

Otsekõne, kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks.  

9.klass 

Suuline ja kirjalik suhtlus 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 

hinnanguid; 

 suudab asjalikult sekkuda avalikku diskussiooni meediakanalites, üritustel ja mujal; 

kommenteerib veebis asjakohaselt; 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud.  

Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, kommentaarid.  

Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele.   

Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline vahendamine. 

Suhtlemine ajakirjanikuga.   

Väitlus, väitluse reeglid.   

Teksti vastuvõtt 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 loeb ja kuulab avaliku eluga kursisoleku ja õppimise või töö eesmärkidel ning isiklikust 

huvist; rakendab lugemise ja kuulamise eri viise ja võimalusi; 

 loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ja arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka 

õpi- ja elutarbelisi tekste; 

 valib teadlikult oma lugemisvara; 

 suudab teha järeldusi kasutatud keelevahenditest, märkab kujundlikkust; 
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline 

hindamine.  

Teabe talletamine ja süstematiseerimine.  

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 

teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

Tarbetekstide eesmärk, tarbetekstide tunnused ja ülesehitus. Tarbe- ja teabetekstidest olulise 

info leidmine, süstematiseerimine ja selle põhjal järelduste tegemine.   

Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamitekstide keelekasutus. 



KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM  Eesti keele ja kirjanduse ainekava  

Eesti keele ainetoimkond  26.08.2015 

17 

Tekstiloome 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatukogust ja 

internetist; valib kriitiliselt oma teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis; 

 oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; 

 oskab kirjutada elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; 

 seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ja teiste 

tekstidega; 

 vahendab kuuldud ja loetud tekste eetiliselt, sobiva pikkuse ja täpsusega; 
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. Arutluse 

põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus.  

Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja 

võimalused.  

Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa sidumine tervikuks. 

Sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel vastavalt suhtluseesmärkidele.   

Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära.  

Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja lausestusvigade parandamine. 

Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. Keelekujundite kasutamine tekstiloomel: 

konteksti sobivad ja sobimatud kujundid.  

Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

Õigekeelsus ja keelehoole 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, tajub 

nende erinevusi; 

 edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles ja arvestades eesti 

keele kasutuse väljakujunenud tavasid; 

 leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, 

kasutusviise ja mõistesuhteid; 

 tunneb keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 

 tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides. 
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Üldteemad  

Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval: võimalused ja ohud. 

Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa keeled.  

Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega.  

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus. 

Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine.  

Poolitamine, sh võõrsõnade ja nimede poolitamine.  

Arvuti keelekorrektori kasutamine. 

Sõnavaraõpetus 

Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving. 

Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade tuletamine, liitmine ja tehissõnad. Sagedamini 

esinevad tuletusliited ja nende tähendus. 

Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, keelealased veebiallikad. Sõnaraamatute 

kasutamine sõnade tähenduse ja stiilivärvingu leidmiseks.   

1.8. Kirjanduse ainekava põhikoolis 
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Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 

 

Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1) loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 

ning arendab lugejaoskusi; 

2) loeb ladusalt ja ilmekalt jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda; 

3) oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide üle, 

sealhulgas võrrelda tegelaste ning enda väärtushoiakuid ja huvisid; 

4) oskab teksti- või elamuspõhiselt jutustada ja loetu üle arutleda; 

5) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end korrektselt;  

6) oskab vajaliku teavet hankides kasutada eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 

 

Kirjanduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes  

 

Lugemine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) on lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris väärtkirjandusteost; 

2) loeb ladusalt ja ilmekalt;  

3) väärtustab ilukirjanduse lugemist; 

4) oskab tutvustada loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõnelda oma 

lugemiselamustest ja -kogemustest. 

Õppesisu 
Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. 

Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni 

jälgimine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse 

hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud raamatu 

autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine 

klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine ning ühisaruteluks vajalike ülesannete 

täitmine. 

 

Jutustamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade abil;  

2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 

kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

3) jutustab piltteksti põhjal. 

Õppesisu 
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade abil. Aheljutustamine. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste 

lisamisega. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. 

Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. Fantaasialoo 

jutustamine 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Õpitulemused 
Õpilane: 
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1) koostab teksti kohta eri liiki küsimusi; 

2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnade või tekstinäitega; 

3) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu; 

4) järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha; 

5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 

suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, ning võrdleb 

ennast mõne tegelasega;  

6) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;  

7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, 

nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides 

sobivaid näiteid nii tekstist kui ka igapäevaelust;  

8) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse; 

9) tunneb ära ja kasutab tekstides tuntumaid kõnekujundeid; 

10) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 

11) mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes enda elamustele ja kogemustele; 

12) seletab õpitud kõnekujundeid, rahvalaulu, muistendi ja muinasjutu olemust oma sõnadega. 

 

Õppesisu 
Teksti kui terviku mõistmine. Mälu- ehk faktiküsimuste ja loovküsimuste koostamine. 

Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti järgi oma sõnadega ning 

peast. Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausete ning märksõnadena. 

Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte 

sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 

põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt tsitaadid, iseloomulikud detailid) otsimine tekstist. 

Detailide kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. 

Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste ning lugemismuljete sõnastamine. 

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest ning oma 

sõnavara rikastamine. 

Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ning tegelaste suhestamine 

(nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise ja 

tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine ja nende käitumise 

põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja lahendusteed. 

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste 

põhjuse-tagajärje seosed. Minajutustaja kui loo edastaja. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse, sh metakeele mõistmine. Mõisted: epiteet, võrdlus, 

vanasõna, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, algriim. 

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ning kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. Lihtsamate 

sümbolite seletamine. Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine. Kõnekäändude ja 

vanasõnade olemus, nende tähenduse seletamine, selle võrdlev ja eristav seostamine tänapäeva 

elunähtustega. Koomilise leidmine tekstist. 

Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine 

rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku 

väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tüüptegelased ning tunnused (lugu, tegelased, hea võitlus 

kurjaga jm). Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. 

Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused, teema ja idee, probleem, pea- ja kõrvaltegelane, 

tüüptegelane.  

Luuletuse vorm. Rahvalaulu olemus. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. Animafilmi 

olemus. 
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Teksti esitus ja omalooming 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjutab erineva pikkusega erižanrilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis; 

2) esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, taotledes esituse ladusust ja selgust 

ning tekstitäpsust. 

Õppesisu 
Esitamine. Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida). Esitamiseks kohase sõnavara, 

tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine. Õige hingamine ning kehahoid. Luuleteksti 

esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). Rollimäng, 

rolliteksti esitamine. 

Omalooming. Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid:  

1) loomamuinasjutt, imemuinasjutt, tekke- või seletusmuistend, hiiu- või vägilasmuistend, 

seiklus- või fantaasiajutt, mälestuslugu;  

2) jutuke vanasõnade või kõnekäändude põhjal, algustähekordustega naljalugu, luuletus 

etteantud riimide põhjal või iseseisvalt samasisuline jutt luuletuse põhjal; 

3) looduskirjeldus, loom- või kirjandusliku tegelase kirjeldus, teose või kujuteldava tegelase 

päevikulehekülg, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutus, loo sündmustiku edasiarendus, 

uus või jätkuv lõpp loole, tegelastevaheline dialoog, kiri mõnele teose tegelasele või 

tegelasrühmale.   

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse ja tunnete 

kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 

Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne 

jutustuses. Minavormis jutustamine. 

Kirjandustekstide valik. II kooliastmes käsitletavad tekstid ja terviklikult loetavad 

kirjandusteosed valitakse arvestusega, et esindatud oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad. 

Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused 

ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus 

teistes. Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. 

Kohustused ja vastutus. Üksiolek ja hirmud 

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste 

vastu. Suhted vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste 

lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja 

ning aitaja. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. 

Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride mitmekesisus. Erinevate 

rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine erinevates kultuuriruumides. Külalislahkus. 

Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti 

rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Leidlik 

probleemide lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. 

Põhjendatud ja põhjendamata riskid 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- 

ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade 

omanäolisus  

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel. 

Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhe keelesse. Kodupaiga keel. Suhted 

teiste rahvustega 
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Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. 

Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ning 

infoallikas. Internet kui ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning 

ajaloo jäädvustajad 

Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks.  

Harri Jõgisalu „Veskiratta Madis” või „Vennikese ja tema sõprade lood”, Andrus Kiviräha 

„Sirli, Siim ja saladused”, Aino Perviku „Arabella, mereröövli tütar”, Jaan Krossi „Mardileib”, 

Jaan Rannapi „Viimane valgesulg”, Eno Raua „Kalevipoeg” või „Roostevaba mõõk”, Erich 

Kästneri „Veel üks Lotte”, James Krüssi „Timm Thaler ehk müüdud naer”, Astrid Lindgreni 

„Vennad Lõvisüdamed” või „Röövlitütar Ronja”, Ferenc Molnári „Pal-tänava poisid”, Christine 

Nöstlingeri „Vahetuslaps”, Joanne Kathleen Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi”, John 

Ronald Reuel Tolkieni „Kääbik”, Mark Twaini „Tom Sawyeri seiklused”, vähemalt üks 

uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu, vähemalt üks paikkondliku autori 

proosa- või luuleteos. 

Rahvaluuletekstid. 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. „Kalevala” 

lood. Looma- ja imemuinasjutud. Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 

(Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja 

tööteemalised vanasõnad ning kõnekäänud. Paikkondliku algupäraga rahvaluuletekstid, 

muistendid. 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid. 

Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni 

ja Leelo Tungla, Andrus Kiviräha  ning mõne paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja 

loomingulukku. 

 

Õppevaldkondade õpitulemused ning õppesisu ja -tegevused klassiti II kooliastmel 

 

Lugemine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut); 

 loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, 

-elamustest ja –kogemustest. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. 

Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni 

jälgimine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud 

raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste 

kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 

 jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku ülesehitusega loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, 

tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

 jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 
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Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide  järgi. Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või 

mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo 

jutustamine. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 5. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi; 

 vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 

 koostab teksti kohta sisukava, kasutades väiteid või märksõnu; 

 leiab lõigu kesksed mõtted; 

 järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha; 

 kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 

nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 

arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides algriimi; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seletab oma sõnadega muistendi ja muinasjutu olemust. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tekstinäitega või 

oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena. Lõikude kesksete 

mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma 

arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide) 

otsimine tekstist. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma 

mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Tegelaste 

probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt 

võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise, 

tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine, käitumise põhjendamine. 

Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja lahendamisteed. 

Loomamuinasjutu tüüptegelased. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. Koomilise 

leidmine tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi 

leidmine rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus kurjaga jne). 

Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Seiklusjutu tunnused. Teose teema. Probleemi olemus. 
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Pea- ja kõrvaltegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm. Valmi 

tunnused. Koomiline ja mittekoomiline. 

 

Esitamine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luuletuse või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine 

peast. Rollimäng, rolliteksti esitamine. 

 

Omalooming 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 

jutustava teksti. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, olendi, inimese, 

tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine. Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik 

järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. Õpilased 

kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt loomamuinasjutu, seiklus- või 

fantaasiajutu, tekke- või seletusmuistendi, loomtegelase, või kirjandusliku tegelase kirjelduse, 

ette antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse, 

loole uue või jätkuva lõpu, kirja mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale, 

algustähekordustega naljaloo, luuletuse põhjal samasisulise jutu või muud sellist. 

 

Lugemine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut); 

 loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, 

-elamustest ja –kogemustest. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava 

teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. 

Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste 

jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike 

ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 

 jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 

kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

 jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade toel. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. Iseendaga või 
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kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti 

(foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 6. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 koostab teksti kohta eri liiki küsimusi; 

 vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 

 koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu; 

 järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha; 

 kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 

nendevahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud 

moraalinormidest, võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

 leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 

arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi; 

 seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja vanasõna 

olemust. 

 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma sõnadega, peast. 

Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena, märksõnadena. Lõikude kesksete 

mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine. Arutlemine 

mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete 

näidete (nt tsitaatide, iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Detailide kirjeldamine. Esitatud 

väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Loetu põhjal järelduste tegemine. 

Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 

 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste 

põhjus-tagajärg-seosed. Minajutustaja kui loo edastaja. Tegelaste probleemi leidmine ja 

sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt võrdlemine) enda ja 

ümbritsevaga. Tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste 

iseloomustamine, käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle 

põhjused ja lahendamisteed. Looma- ja imemuinasjutu tüüptegelased 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Lihtsamate sümbolite seletamine. Tegelaskõne 

varjatud tähenduse mõistmine. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle 
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võrdlev ja eristav seostamine tänapäeva elunähtustega. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse 

rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse 

hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Imemuinasjutu sisutunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. Vanasõna ja kõnekäänu 

olemus. Ajaloolise jutustuse tunnused. Teose teema ja idee. Probleemi olemus. Tüüptegelane. 

Tegelastevahelise konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm ja riim. Päevik kui ilukirjandusliku 

teose vorm. Animafilmi olemus. 

 

Esitamine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust 

ja tekstitäpsust. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine 

peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). 

 

Omalooming 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 

jutustava teksti. 

 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete 

kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. Jutustamine. Jutustuse 

ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis 

jutustamine. Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta. 

Teemamapi vorm (mapp, karp, CD vms), sisu ja vormistamine. Õpilased kirjutavad lühemaid 

ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt imemuinasjutu, tõsielu- või fantaasiajutu, hiiu- või 

vägilasmuistendi, mälestusloo, kirjandusliku tegelase või looduskirjelduse, vanasõna(de) või 

kõnekäändude põhjal jutukese, ette antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, teose või 

kujuteldava tegelase päevikulehekülje, loo sündmustiku edasiarenduse, tegelastevahelise 

dialoogi, kirja mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale, luuletuse põhjal samasisulise jutu 

või muud sellist. 

 

Terviklikult käsitletavad teosed II kooliastmes 

Andrus Kivirähk „Sirli, Siim ja saladused“, Aino Pervik „Arabella, mereröövli tütar“, Jaan 

Kross „Mardileib“, Oskar Luts „Kapsapea“, Eno Raud „Kalevipoeg“ või „Roostevaba mõõk“; 

Erich Kästner „Veel üks Lotte“ vm teos, James Krüss „Timm Thaler ehk Müüdud naer“, Astrid 

Lindgren „Vennad Lõvisüdamed“ või „Röövlitütar Ronja“, Alan Marshall „Ma suudan hüpata 

üle lompide“, Ferenc Molnar „Pal-tänava poisid“, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps“, Joanne 

Kathleen Rowling „Harry Potter ja tarkade kivi“, John Ronald Reuel Tolkien „Kääbik“, Mark 

Twain „Tom Sawyeri seiklused“; vähemalt üks uudisproosa teos omal valikul; üks vabalt 

valitud luulekogu. Õpilane loeb igal õppeaastal läbi vähemalt neli eakohast erinevasse žanrisse 

kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut). 

Käsitletavad rahvaluuletekstid II kooliastmes 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala 

lood. Looma- ja imemuinasjutud. Saksa muinasjutt „Luikede järv“. Tekke- ja 
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seletusmuistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate 

rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised vanasõnad ning kõnekäänud. 

 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid II kooliastmes 

Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Jüri Parijõgi, Andrus Kiviräha, Jaan Rannapi, 

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne paikkondlikult 

tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku. 

 

Olulisemad mõisted II kooliastmes 

Epiteet, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, vanasõna, võrdlus. 

 

Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes 

 

Õpitulemused 

9. klassi lõpetaja: 

1) väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust, 

arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab omaloomingulisi töid; 

2) loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 

ning arendab lugejaoskusi; 

3) mõistab teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab erinevaid ideid ja 

kujutamisviise; 

4) tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, elamuste 

ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat; 

5) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat; 

6) kasutab vajaliku teabe hankimiseks erinevaid allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti. 

 

Kirjanduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

 

Lugemine ja jutustamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) on läbi lugenud vähemalt 12 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost; 

2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestades ning väärtustab lugemist; 

3) oskab tutvustada loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrrelda 

teost mõne teise teosega; 

4) suudab jutustada loetud teosest kokkuvõtvalt, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 

 

Õppesisu 
Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja süvenenud 

lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise 

analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, 

probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. 

Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, 

ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

Tekstilähedane jutustamine märksõnade abil. Loo jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, 

jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või eri liiki lõppude 

lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik 

jutustamine faabula ja/või süžee järgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist 

jutustamine. Tutvumine erinevate meedia (raadio, televisioon, internet) jutustamisviisidega. 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) oskab vastata teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 

2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate;  

3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määrab teose olulisemad sündmused ning 

arutleb põhjuse-tagajärje seoste üle; 

4) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste suhteid, 

võrdleb ja hindab tegelasi; 

5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, 

nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides 

sobivaid näiteid nii tekstist kui ka igapäevaelust; 

6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte ning kirjutab 

teksti põhjal kokkuvõtte;  

7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse; 

8) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja algriimi; 

9) oskab luuletusi lahti mõtestada; 

10) eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 

rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike ning oskab 

nimetada nende tunnuseid; 

11) oskab seletada õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ning 

tähendust; 

12) seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli, 

ballaadi, valmi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust. 

 

Õppesisu 
Kõnekäänd, vanasõna, mõistatus, muinasjutt, muistend, regilaul, riimiline rahvalaul. Eepika, 

lüürika, dramaatika. Eepos, romaan, jutustus, novell. Ballaad, valm, sonett, haiku, vabavärss. 

Tragöödia, komöödia. 

Teose mõistmist toetavad tegevused. Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, fantaasia-, 

analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnade või 

arvamusega, tekstile toetumata. 

Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti kesksete mõtete leidmine. 

Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. Konspekti koostamine. 

Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ning 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete 

tõestamine oma elukogemuse ning tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: 

tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ning valiku põhjendamine. 

Probleemi olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste 

tegemine.  

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara 

rikastamine. 

Teksti  kui terviku mõistmine. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne 

aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. 

Lihtne ja keeruline tegelane. Tegelase suhe iseenda, teiste tegelaste ning ümbritseva maailmaga. 

Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine ning suhete analüüs. Tegelaste 

tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmade vaheline 
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konflikt ja konflikti gradatsioon. Mitme teose peategelaste võrdlemine. Kirjanduslik tegelane 

ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi.  

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 

pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste 

põhjuse-tagajärje seoste leidmine. 

Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 

leidmine teosest. Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine. Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse 

uurimine 

Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine, kirjandusliku metakeele tundmine.  

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Mõistatuse kui sõnalise peitepildi 

äraarvamine ja loomine. Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine 

autoriluulest.  

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse ning 

inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ning allteksti mõistmine. 

Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine. Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine  

Luuleteksti tõlgendamine. Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära 

kirjeldamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine.  

Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku ja vabavärsilise 

luule tunnused. Piltluule  

Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused, 

kompositsioon ja rändmotiivid. Muistendi tunnused. Müüdi tunnused. Kõnekäänu, vanasõna ja 

mõistatuse olemus. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus. Tänapäeva folkloor ehk 

poploor 

Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teemaarendus, kulminatsioon, 

lõpplahendus. Muutuv ja muutumatu tegelane. Prototüüp. 

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika ning dramaatika tunnused. Eepose, romaani (erinevad 

liigid), jutustuse, novelli tunnused. Seiklus-, ulme- ja detektiivromaani tunnused. Reisikirja 

olemus. 

Komöödia, tragöödia ning draama tunnused. Lavastus. Dramaatika mõisted: monoloog, 

dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Kirjandusteose dramatiseering.  

Filmikunsti väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering. 

Arvustuse olemus. 

 

Teksti esitus ja omalooming 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust ja selgust ning 

tekstitäpsust; 

2) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande; 

3) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

miljöökirjeldus) või jutustava (muinasjutt või muistend) teksti; 

4) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete põhjal ning jälgides, et tekst oleks arusaadav, stiil sobiv, vormistus ja õigekiri 

korrektsed. 

 

Õppesisu 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus. 

Esitamiseks kohase sõnavara, tempo ning hääletugevuse valimine. Korrektne kehahoid. 
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Hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja ning vaatajaga. Miimika ja žestide 

jälgimine 

Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid. Teost 

tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.  

Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoog või monoloog). 

Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine. 

Omalooming. Õpilased kirjutavad õpetaja valikul lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid:  

1) muistendi, valmi või allegoorilise loo, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, naljaloo 

kõnekäändude põhjal, seiklusjutu, piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tekstis toimunud 

sündmuste eelloo, loo muudetud vaatepunktiga, puänteeritud loo, mitme teose peategelaste 

võrdluse, vaadatud filmi põhjal ühelauselise või pikema kokkuvõtte või soovituse jm;  

2) ulme- või detektiivjutu, haiku, vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti 

dramatiseeringu, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, muudetud žanris teksti (nt luuletuse 

põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, minavormis loo, detailidega 

laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, ühest ja samast sündmusest traagilise ning 

koomilise loo, kirja teose autorile, teostest valitud ja kommenteeritud tsitaatide kogumiku, 

tsitaadi (moto) alusel kirjandi, tegelase seletuskirja jm; 

3) muinasjutu, muistendi ja regilaulu, kujundirikka luuletuse, tegelase iseloomustuse või eluloo, 

tegelaste juhtlaused, teise ajastusse paigutatud tegevustikuga loo, miljöökirjelduse, 

kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile sisulise vastandteksti, 

teatrietenduse, filmi- või kirjandusteose arvustuse jm;  

4) teemamapi või lühiuurimuse tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta. 

Kirjandustekstide valik. III kooliastmes käsitletavad tekstid ja terviklikult loetavad 

kirjandusteosed valitakse arvestusega, et esindatud oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad. 

Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang, Eneseväärikus. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ja 

teiste vajadused ning huvid. Kirjutatud ja kirjutamata seadused. Arusaamine heast ja halvast. 

Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Eesmärgid. Eneseotsingud. Minu 

hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Õnnelik olemine. Minu tugevad ja nõrgad küljed. 

Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid 

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Kodu toetav jõud. Armastus oma 

kodu ja koduste vastu. Suhted vanemate ja kasuvanematega. Eri põlvkondade ühised ja erinevad 

tõekspidamised. Suhted õdede, vendade, teiste lähisugulastega. Suhted eakaaslastega. Suhted 

õpetajatega. Poiste ja tüdrukute suhted. Esimene armastus. Ühised väärtused. Kohustused ja 

vastutus. Koostegutsemine ja üksiolek. Hirmud. Erinevad kooliprobleemid ja koolivägivald. 

Abivajaja ning aitaja. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Mina grupi liikmena. Liidriks olek. 

Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Kultuuride mitmekesisus. Elu eri kultuurides. 

Rahvuskultuur. Regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jm kultuur. Sallivus erinevate 

kultuurinähtuste suhtes. Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Erinevate 

rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine erinevates kultuuriruumides. Külalislahkus. 

Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus 

rahvale. Rahvuskultuuri säilitajad ja arendajad. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri 

tutvustajad ning hoidjad 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Mängulisus elus 

ja loomingus. Leidlik probleemide lahendamine. Loova mõtteviisi rakendamine. Iluelamused. 

Loominguline koostöö. Mängu ja elu piirid. Mängult ja päriselt. Põhjendatud ja põhjendamata 

riskid. Riskeerimisjulgus. Mõtlemisvabadus ja mõtlemiskohustus 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Roheline mõtteviis. Minu osa looduse hoidmisel. Üleilmsed 

loodushoiuprobleemid. Austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. 
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Lemmikloomad ja vastutus nende eest. Tasakaal looduses. Aastaaegade omanäolisus. Loodus 

kui ilu allikas. Linna- ja maakeskkonna erinevus 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Mina Eesti ühiskonna liikmena. Minu juured. Seos 

mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ajaloomälu. Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad 

järjepidevuse. Suhe keelesse. Murdekeele omapära. Kodupaiga väärtustamine. Kangelaslikkus. 

Rahvusidentiteet. Suhted teiste rahvuste esindajatega. Eestlaste ja venelaste suhted. 

Rassismiprobleemid. Teistsuguste kultuuride austamine 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. 

Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ja 

infoallikas. Internet kui ohuallikas. Keeleline mõjutamine. Käitumine suhtlusportaalides. 

Infoteadlik inimene. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad 

Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks. 

Eduard Bornhöhe „Tasuja” või „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad”, Oskar Lutsu 

„Kevade”, August Kitzbergi „Libahunt”, Albert Kivikase „Nimed marmortahvlil”, Andrus 

Kiviräha „Rehepapp”, Lydia Koidula „Säärane mulk”, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja 

peremees”, Eduard Vilde „Pisuhänd”; Diana Leesalu „Mängult on päriselt”, Helga Nõu „Kuues 

sõrm”, „Pea suu!”, Sass Henno „Mina olin siin”, Katrin Reimuse „Haldjatants” Aidi Valliku 

„Kuidas elad, Ann?” või „Mis teha, Ann?” või „Mis sinuga juhtus, Ann?” või muu 

noorsooromaan;  Paulo Coelho „Alkeemik”, William Goldingi „Kärbeste jumal”, George 

Orwelli „Loomade farm”, Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints”, üks Terry Pratchetti 

romaan omal valikul, üks Agatha Christie või Arthur Conan Doyle’i romaan omal valikul, üks 

reisikiri omal valikul, vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu 

igal aastal, vähemalt üks paikkondliku autori proosa- või luuleteos. 

Rahvaluule tekstivalik. Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Koha- ja ajaloolised muistendid, 

usundilised muistendid. Kaval-Antsu ja Vanapagana lood. Rahvalaulud (laulud sõprusest ja 

vaenlastest, mõistatuslaulud, pulma- ja armastuslaulud, kiidu- ja pilalaulud, tähtpäeva-, mängu- 

ja draamaelementidega laulud). Rahvanaljandid, anekdoodid. Piiblilood, erinevate rahvaste 

müüdid. Sõpruseteemalised ja eetilisi hoiakuid kajastavad, aja, tähtpäevade ning kommetega 

seotud vanasõnad ja kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi. Paikkondliku algupäraga 

rahvaluuletekstid, muistendid. 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid. Sissevaateid Lydia Koidula, Juhan Liivi, Anton Hansen 

Tammsaare, Oskar Lutsu, Lennart Meri, Jüri Parijõe, Kristjan Jaak Petersoni loomingusse;  

Marie Underi, Hando Runneli, Viivi Luige jt eesti luuletajate loomingusse ning mõne 

paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loominguloosse. 

 

Õppevaldkondade õpitulemused ning õppesisu ja -tegevused klassiti III kooliastmel 

 

Lugemine 7.klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut); 

 loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja süvenenud 

lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 

Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev 

lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 
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klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste 

kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. Loo jutustamine: jutustamine teksti 

kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula 

ja/või süžee järgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.  

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 7. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 vastab teksti põhjal fakti- ja järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 

 kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate; 

 kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 

sündmused; 

 kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 

omavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide üle; 

 leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab teksti 

põhjal kokkuvõtte; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja 

võrdlusi; 

 selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 

rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike, 

nimetab nende tunnuseid; 

 seletab oma sõnadega eepose ja jutustuse, valmi ja ballaadi ning komöödia olemust. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga või teksti toel oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete 

ja märksõnadena. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. 

Kokkuvõtte kirjutamine. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Teose sõnumi mõistmine 

ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Esitatud väidete tõestamine oma 

elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide otsimine 

ja valimine. Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 
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Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Tegelase suhe iseendaga, 

teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja 

sõnastamine. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmade konflikt ja konflikti 

gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste võrdlemine. Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. 

Kirjanduse tüüptegelasi. Fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi. Sündmuste toimumise 

aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja 

lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu 

seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. 

Mõistatuse kui sõnalise peitepildi äraarvamine ja loomine. Epiteedi, võrdluse, metafoori, 

isikustamise ja korduse tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria mõistmine. 

Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku 

väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused (kujund, 

sümbol, sõnum). Muinasjutu vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid. Koha- ja 

ajaloolise muistendi tunnused. Usundilise muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi tunnused. 

Puändi olemus. Kõnekäänu ja vanasõna olemus. Mõistatuse olemus. Ilukirjanduse põhiliigid. 

Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose ja jutustuse tunnused. Seiklusromaani tunnused. 

Robinsonaadi ja utoopia tunnused. Luule vorm: värss, stroof. Piltluule. Valmi ja ballaadi 

tunnused. Motiivi olemus. Komöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, 

remark, repliik. 

 

Esitamine 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; 

esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine 

ja diktsioon. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid 

katkendeid. Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või 

monoloogina). 

 

Omalooming 7. klassis 

7. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 

 kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 

sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

Õppesisu ja -tegevused 7. klassis 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: koha- või ajaloolise 

muistendi, valmi või allegoorilise loo, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, kõnekäändude põhjal 

naljaloo, seiklusjutu, piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele tegevusjuhendi, 

tekstis toimunud sündmuste eelloo, loo muudetud vaatepunktiga, puänteeritud loo, erinevate 

teoste peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal ühelauselise või pikema kokkuvõtte või 

soovituse või muud sellist. Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuuri-

nähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta. 
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Lugemine 8.klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut); 

 loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost 

mõne teise teosega; 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 

Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev 

lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 

klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine 

klassikaaslastele.  

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni; 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või 

erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, 

kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud 

kujutluspildist jutustamine. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 8. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 

 kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate; 

 kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle; 

 kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 

omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja 

demokraatlikest väärtustest; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 

arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

 leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte, 

kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse; 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja 

võrdlusi; 

 selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes; 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 
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 seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja 

vabavärsi ning tragöödia olemust; 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti 

kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. 

Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete 

tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: 

tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi 

olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine. 

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara 

rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu 

tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase suhe iseendaga, teiste 

tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine. Tegelastevahelise 

põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, 

käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. 

Erinevate teoste peategelaste võrdlemine. Kirjanduse tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja 

koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja 

lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine. 

Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 

leidmine teosest. Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. 

Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine autoriluulest. Epiteedi, 

võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse tundmine ja 

kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine. 

Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku 

väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk poploor. Teksti kompositsioonielemendid: 

sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus, kulminatsioon, lõpplahendus. Muutuv ja muutumatu 

tegelane. Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad 

liigid) ja novelli tunnused. Ulme- ja detektiivromaani tunnused. Reisikirja olemus. Luule vorm: 

värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus. Tragöödia tunnused. 

Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Intriigi olemus. 

Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine. Filmikunsti väljendusvahendid: 

pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering. 

 

Esitamine 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust; 

 koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande; 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; 

esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine 

ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  jälgimine. 
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Luuleteksti esitamine peast. Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine. 

Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.  

 

Omalooming 8. klassis 

8. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 

 kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 

sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja 

Õppesisu ja -tegevused 8. klassis 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivjutu, haiku 

või vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti dramatiseeringu, tegelase 

monoloogi, tegelase eluloo, tegelase seletuskirja, muudetud žanris teksti (nt luuletuse põhjal 

kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, mina-vormis loo, detailide abil 

laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, loo ühest ja samast sündmusest traagilises 

ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, teostest valitud ja kommenteeritud tsitaatide 

kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, või muud sellist. Omaloomingulised tööd (nt 

teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta. 

 

Lugemine 9.klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut); 

 loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist; 

 tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost 

mõne teise teosega. 

 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, 

probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. 

Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, 

ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni; 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse aja ja koha 

muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist 

jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee 

järgi.  

Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, televisioon, internet) erinevate jutustamis viisidega. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 9. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 
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 kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate; 

 kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle; 

 kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 

omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja 

demokraatlikest väärtustest; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 

arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

 leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte, 

kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse; 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja 

võrdlusi; 

 selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes; 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja 

vabavärsi ning tragöödia olemust; 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti 

kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Konspekti koostamine. 

Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete 

tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: 

tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi 

olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine. 

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara 

rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu 

tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Lihtne ja keeruline tegelane. 

Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti 

äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. 

Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. 

Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste 

võrdlemine. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. 

Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose 

rütm: ellipsi täitmine. Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine. Ajaloosündmuste ja 

kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. Eesti aja- 

ja kultuuriloo seostamine. Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse uurimine. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja 

inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine. 

Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Autori 
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keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku 

väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose, romaani (erinevad 

liigid), jutustuse, novelli, miniatuuri tunnused. Luule vorm: värss, stroof, erinevad 

riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Komöödia, 

tragöödia ja draama tunnused. Arvustuse olemus. 

 

Esitamine 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust; 

 koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande; 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; 

esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine 

ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  jälgimine. Teost 

tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 

 

Omalooming 9. klassis 

9. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 

 kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 

sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

Õppesisu ja -tegevused 9. klassis 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka 

luuletuse või miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse 

paigutatud tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, 

alustekstile sisulise vastandteksti, teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms. 

Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste 

isikute kohta. 

 

Terviklikult käsitletavad teosed III kooliastmes 

Eduard Bornhöhe „Tasuja“ või „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad“, Oskar Luts 

„Kevade“, August Kitzberg „Libahunt“, Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“, Lydia 

Koidula „Säärane mulk“, Jaan Kross „Wikmani poisid“, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja 

peremees“, Friedebert Tuglase novelle vabal valikul, Eduard Vilde „Pisuhänd“, Helga Nõu 

„Kuues sõrm“ vm noorsooromaan, Andrus Kivirähk „Rehepapp“;  Paulo Coelho „Alkeemik“, 

Daniel Defoe „Robinson Crusoe“, William Golding „Kärbeste jumal“, George Orwell 

„Loomade farm“, Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“ või „Triumfikaar“, Antoine 

de Saint-Exupéry „Väike prints“, Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“, üks Terry Pratchetti 

romaan omal valikul, üks Agatha Christie’i või Arthur Conan Doyle’i romaan omal valikul; 

üks reisikiri omal valikul; vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud 

luulekogu igal aastal. Õpilane loeb igal õppeaastal läbi vähemalt neli eakohast erinevasse žanri 

kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut). 

 

Rahvaluule tekstivalik III kooliastmes 

Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Koha- ja ajaloolised muistendid, usundilised muistendid. 

Kaval-Antsu ja Vanapagana lood. Rahvalaulud (sõprusest ja vaenlastest, mõistatuslaulud, 
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pulma-ja armastuslaulud, kiidu- ja pilalaulud, tähtpäeva-, mängu- ja draamaelementidega 

laulud). Rahvanaljandid, anekdoodid. Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. 

Sõpruseteemalised ja eetilisi hoiakuid kajastavad, aja, tähtpäevade ning kommetega seotud 

vanasõnad ja kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi. 

 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid III kooliastmes 

Sissevaateid ärkamisaegsete kirjandustegelaste (nt Lydia Koidula, Friedrich Robert Faehlmanni  

Kristjan Jaak Peterson, Jakob Hurt, Johann Voldemar Jannsen, Julius Oro, Mihkel Veske), 

sissevaade 20. sajandi II poole eesti kirjanike ja luuletajate loomingusse (nt Lennart Meri, 

Hando Runnel, Viivi Luik, Betti Alver, Jaan Kaplinski, Paul-Erik Rummo), 

Juhan Liivi, Oskar Lutsu, August Kitzbergi, Friedebert Tuglase,  Anton Hansen Tammsaare, 

Eduard Vilde, Eduard Bornhöhe,  Marie Underi, Gustav Suitsu ning mõne paikkondlikult tähtsa 

kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku. 

 

Olulisemad mõisted III kooliastmes 

Kõnekäänd, vanasõna, mõistatus, muinasjutt, muistend, regilaul, riimiline rahvalaul; eepika, 

lüürika, dramaatika; eepos, romaan, jutustus, novell; ballaad, valm, sonett, haiku, vabavärss; 

tragöödia, komöödia. 

2. Eesti keele ja kirjanduse ainekava gümnaasiumis 

2.1.Kursuste arv ning tundide jagunemine klassiti gümnaasiumis 

Tundide arv kursuses on 35 

Õppeaine Kursuste arv ning tundide jagunemine klassiti 

10. kl 11. kl 12. kl Kokku 

Eesti keel 2 (70)  2 (70) 2 (70) 6  (210) 

Kirjandus 2 (70) 2 (70) 1 (35) 5 (105) 

 

Õppesisu ja õpitulemused gümnaasiumiastmes on esitatud ainekaartidel iga kursuse kohta 

eraldi. 

2.2.Kohustuslikud kursused 

Eesti keel 

I kursus – Keel ja ühiskond 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele I kursus - Keel ja ühiskond 

Kursuse kood 

 

EK1 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

Puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta).  
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Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, 

maailmapildi kujundamine. Keel kui märgisüsteem. Teised 

märgisüsteemid. Graafilised üldistused (joonised, tabelid, skeemid). 

Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele eripära teiste 

keelte kõrval. Hääliku-süsteem, astmevaheldus, muutevormistik, 

lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja partsiaalsus lauseehituses (täis- ja 

osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti sõnamoodustuse 

erijooni. 

Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; 

Euroopa ja maailma keeled (valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, 

inglise ja soome keele mõju eesti keelele. Keele varieerumine ja 

muutumine. 

Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel 

ja kodumurre. Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse 

valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. 

Eesti keelepoliitika. Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: 

keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus, tõlkekultuur. 

Eesti keele staatus ja tulevik. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas; 

2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 

3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 

4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 
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5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad  arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Seni: Hint, M. "Eesti keele foneetika ja morfoloogia, õpik 10. klassile" 

Lunter, A. „Gümnaasiumi eesti õigekeele töövihik" 

Lisaks: Wiik, K. „Eurooplaste juured" 

"Õigekeelsussõnaraamat" (trükis ja netisõnastik) 

Ehala, M. „Eesti keele struktuur" 

Ehala, M. „Eesti kirjakeel" 

Valmis, A. „Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile" www.eki.ee 

Martin Ehala videoloengud 

http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article

&id=6&Itemid=11 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

II kursus - Praktiline eesti keel I 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele II kursus - Praktiline eesti keel I 

 

Kursuse kood 

 

EK2 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

http://www.eki.ee/
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
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kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad. 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 

Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, 

veenmine; emotsionaalsus, toon. 

Kirjutamine 

Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, 

plangid ning vormid. Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse 

põhimõtted. Arvamustekstide koostamine ühiskonna- ja õpilaselu 

teemadel. 

Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. 

Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

Lugemine 

Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) 

mõistmine. 

Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja 

paberil tekstist. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, 

sõnamoodustus, käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara 

omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Kuulamine 

Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti 

suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri 

mõistmine dialoogis. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt 

ja kirjaliku arutleva teksti vormis; 

2) koostab levinumaid tarbetekste; 

3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides 

plagiaati; 

4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis 

leiduvat infot oma tekstides; 

5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
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6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Seni: Hint, M. "Eesti keele foneetika ja morfoloogia, õpik 10. klassile" 

Lunter, A. "Gümnaasiumi eesti õigekeele töövihik" 

Lisaks: Wiik, K. "Eurooplaste juured" 

"Õigekeelsussõnaraamat" (trükis ja netisõnastik) 

Ehala, M. "Eesti keele struktuur" 

Ehala, M. "Eesti kirjakeel" 

Valmis, A. "Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile" 

www.eki.ee 

Martin Ehala videoloengud 

http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article

&id=6&Itemid=11 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

III kursus - Meedia ja mõjutamine 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele III kursus - Meedia ja mõjutamine 

 

Kursuse kood 

 

EK3 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

http://www.eki.ee/
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
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kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade 

seostamine; keeleline loovus ja õigekeelsus. 

Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: teadmised, 

isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide 

liigitamine ja analüüs. 

Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). 

Meediatekstide seostamine: viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja 

eesmärgid. Keel info ja suhteloome teenistuses. 

Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja 

üldhuviajakirjad, raadio- ja telekanalid, internet, paber- ja on-line-

väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusajakirjanduse 

erinevused. Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti 

esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; 

verbaalse teksti taju heli ja pildi kontekstis. 

Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtlus internetiportaalides. 

Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. 

Manipuleerimine, meediaeetika ja meediakriitika. 

Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, 

info allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti 

ja arvamuse eristamine. Meedia retoorika ja argumendid. Sotsiaalsete 

tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis. 

Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). 

Reklaami sihtrühmad ja kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. 

Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise võtted. Reklaami mõjusus. 

Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja 

elektroonilise meedia erijooni ning olulisi tekstiliike; 

2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 

3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 

4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti 

visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis; 

5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid 

teistele tekstidele, tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 

6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 
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7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 

8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse 

teemadel; 

9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida 

selleks sobivaid keelevahendeid. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud.  

www.eki.ee 

Avaliku Sõna Nõukogu koduleht http://www.asn.org.ee/mis_on_asn.html 

Eetikaveeb http://www.eetika.ee/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

IV kursus - Praktiline eesti keel II 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele V kursus - Praktiline eesti keel II 

 

Kursuse kood 

 

EK4 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

http://www.eki.ee/
http://www.asn.org.ee/mis_on_asn.html
http://www.eetika.ee/
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 2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Meedia ja mõjutamine“ seostuvad teemad. 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 

Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt. 

Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise 

väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine. 

Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning 

veenmine ja mõjutamine. 

Kirjutamine 

Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. 

Mitme allika põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. 

Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, 

pressiteade. 

Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. 

Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 

Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) 

tähenduse mõistmine. 

Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline 

analüüsimine. 

Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste 

otsingustrateegiate kasutamine. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, 

ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia 

omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Kuulamine 

Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine 

suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja 

hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii 

suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 

2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti 

eakohastes aruteludes koolis; 

3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale 

küsimusi; 
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4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest 

pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 

5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning 

koostada koosoleku memo ja tegevuskava; 

6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides 

plagiaati; 

7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab 

kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid; 

8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Seni: Hint, M. "Eesti keele foneetika ja morfoloogia, õpik 10. klassile" 

Lunter, A. "Gümnaasiumi eesti õigekeele töövihik" 

Lisaks: Wiik, K. "Eurooplaste juured" 

"Õigekeelsussõnaraamat" (trükis ja netisõnastik) 

Ehala, M. "Eesti keele struktuur" 

Ehala, M. "Eesti kirjakeel" 

Valmis, A. "Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile" 

www.eki.ee 

Martin Ehala videoloengud 

http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article

&id=6&Itemid=11 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

V kursus - Teksti keel ja stiil 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele V kursus - Teksti keel ja stiil 

 

Kursuse kood 

 

EK5 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 

http://www.eki.ee/
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
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Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning 

teksti erinevused. Stiil ja stilistika. Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. 

Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. Võimukus, vulgaarsus 

ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 

Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. 

Ilukirjandusstiil ja poeetika. 

Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise 

võimalused. Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlev 

analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, 

stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 

Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, 

probleem, põhiidee. Teksti ainestik, materjali kogumine ja 

süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. Teksti 

ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, 

järeldus, üldistus). Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. 

Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali 

kirjeldamine ja usaldusväärsus. Uurimuse struktuur. Allikate 

refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja lõiguviited; viitekirje. 

Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. 

Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka 

kirjalikus vormis; 

2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 
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3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, 

sõnavara ning stiili; 

4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; 

tarbetekstid; uurimistöö); 

5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, 

parafraseerib ning kasutab viitamissüsteeme; 

6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub 

esitatud väidetega või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus 

tekstis. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Seni: Lunter, A. „Gümnaasiumi eesti õigekeele töövihik" 

Lisaks: "Õigekeelsussõnaraamat" (trükis ja netisõnastik) 

www.eki.ee 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

VI kursus - Praktiline eesti keel III 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Eesti keele VI kursus - Praktiline eesti keel III 

 

Kursuse kood 

 

EK6 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks 

ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik 

õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja 

kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete 

õppetegevuse tulemusel. Vastavalt KSG uurimistööde ajagraafikule 

http://www.eki.ee/
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kaasatakse uurimistööks vajalikke teemasid teistesse eesti keele 

kursustesse (nt resümee, retsensioon, teaduslik stiil jmt). 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning 

hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning 

suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku 

keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, 

analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 

loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad. 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 

Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. 

Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises 

esinemises ja väitluses. 

Kirjutamine 

Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, 

audiovisuaalsete; lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) 

alustekstide põhjal. 

Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) 

koostamine. 

Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 

Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 

Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. 

Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste 

võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning 

käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine 

ja praktiline kasutamine). 

Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 

Kuulamine 

Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. 

Väitluse juhtimine ning seal esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte 

tegemine. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite 

konnotatiivseid tähendusi ning mõistab vihjelist keelekasutust; 

2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti 

keerukaid küsimusi käsitlevas ametlikus arutelus; 

3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 
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4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud 

infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid 

ja seisukohti; 

5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 

6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast 

teaduslikku teksti, vältides plagiaati; 

7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab 

hinnata teabe usaldusväärsust; 

8) valdab eesti kirjakeelt. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, suulised diskussioonid/ 

ettekanded, kirjandid/artiklid ning protsessi hindavad tööd. Aineõpetaja 

määrab oma ainekaardis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb kuue kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid  

ja soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Seni: Hint, M. "Eesti keele foneetika ja morfoloogia, õpik 10. klassile" 

Lunter, A. "Gümnaasiumi eesti õigekeele töövihik" 

Lisaks: Wiik, K. "Eurooplaste juured" 

"Õigekeelsussõnaraamat" (trükis ja netisõnastik) 

Ehala, M. "Eesti keele struktuur" 

Ehala, M. "Eesti kirjakeel" 

Valmis, A. "Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile" 

www.eki.ee 

Martin Ehala videoloengud 

http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article

&id=6&Itemid=11 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina loob eesti keele korrektne valdamine eeldused kõigi 

õppeainete edukaks omandamiseks: sõnavara mõistmine ja kasutamise 

oskus, teksti mõistmine ja tekstiloome ning pädevus suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. 

Lisaväljundid: emakeeleolümpiaadid, esseekonkursid, 

lingvistikaolümpiaadid, keeleprojektid, uurimistöö, riigieksam. 

 

 

Kirjandus 

I kursus - Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Kirjanduse I kursus - Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

 

Kursuse kood 

 

KI1 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

http://www.eki.ee/
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
http://www.kynnimees.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=11
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Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 10.klass 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu 

Kursuse 

eesmärgid 

 

1. Selgitada õpilastele kirjanduse kui sõnakunsti olemust, näidates, kuidas 

kasutatakse rikkalikke keelevahendeid tähenduslike ning esteetiliselt 

nauditavate tekstide loomiseks. 

2. Tegeleda erinevate lugemismudelite ja tõlgendusviisidega. 

3. Avastada ja kirjeldada kunstilise teksti poeetikat, näidata kirjutamise 

eri võimalusi, analüüsida ning tõlgendada konkreetseid proosa- ja 

luuletekste, näidata eepika ja lüürika väljendusvahendeid. 

4. Kursuse käigus omandab õpilane tekstianalüüsi võttestiku, mida 

laiendavalt ja süvendavalt kasutatakse ka järgmiste kursuste käigus. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Kirjanduse olemus ja roll 

Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose 

ühiskondlik, ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, 

keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus kui inimese siseilma ja 

välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma 

avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja 

esteetiliste tõekspidamiste kujundaja. 

Autorikeskne lähenemine kirjandusele 

Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism 

kirjandusuurimises. Autori maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis 

ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema teostes. Autori kuulumine 

koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, rahvuskirjanduses. 

Kirjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna peegeldus. Omaelulooline 

kirjutamine. 

Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 

Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema 

isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. 

Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja rühmalugemine. 

Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. 

Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. 

Lugemismuljed. Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: 

stereotüübid, argumentatsioon, arhetüübid, koomika. 

Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja 

tõlgendamine 

Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja 

kirjandusteose vaatepunkt. Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende 

omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, sisemonoloog, teadvuse 

vool. 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. 

Karakter ja tüüp. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda 

ümbritseva maailmaga. Lugu ja tekst. Süžee ja faabula. Teema, detail, 

motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus. 

Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose 

algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. 



KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM  Eesti keele ja kirjanduse ainekava  

Eesti keele ainetoimkond  26.08.2015 

52 

Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ja ideestik 

(vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. 

Allusioon. Paroodia ja travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav 

käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Käsitletavad autorid: August Gailit, Mehis Heinsaar, Ernest 

Hemingway, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, Jerome David 

Salinger, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Anton 

Tšehhov, Friedebert Tuglas, Mati Unt, Peet Vallak, Oscar Wilde, Virginia 

Woolf, Tõnu Õnnepalu jt. 

Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja 

tõlgendamine 

Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või 

mõtte väljendus, mina avamine. Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline 

eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui värsskõne. Luuletuse sisu 

ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt 

väljendatud mõte. Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. 

Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja 

riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja 

lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 

kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, 

sümbol, allegooria, metonüümia, hüperbool, oksüümoron. 

Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline küsimus, 

väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiil luules: 

huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. 

Käsitletavad autorid: Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris 

Kareva, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik 

Rummo, Hando Runnel, Marie Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, 

Henrik Visnapuu jt. 

Mõisted 

Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellips, 

epiteet, faabula, grotesk, iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, 

kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline mina, memuaarid, metafoor, 

metonüümia, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, paroodia, 

piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, retooriline küsimus, riim, rütm, 

sarkasm, siire, sisemonoloog, stroof, sümbol, süžee, teema, travestia, 

vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja 

välisautoritelt ning ühe eesti autori luuletuskogu. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende 

loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite 

stiili; 

2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: 

nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab 

tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, 

sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab 

teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja 
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keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning 

sõnastab mõtte; 

4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab 

teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja 

kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi 

ja lugemiskogemusi; 

5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, 

lisaks novelle ja ühe eesti autori luuletuskogu. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad arvestustööd, lugemiskontrollid, analüüsitööd, 

suulised diskussioonid/ettekanded, kirjandid ning loovtööd. Aineõpetaja 

määrab oma tööplaanis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb viie riikliku kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Sirje Nootre. Avita 2004 

Kirjanduse kõnetus. Töövihik I-II 

Kirjanduse kõnetus. Õpetajaraamat. 

Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon gümnaasiumile. 

Reet Neithal. Koolibri 1999. 

Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Arne Merilai, Anneli Saro, Epp Annus. 

Tartu Ülikooli Kirjastus 2003. 

Vanem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Luule Epner, Kristi 

Metste, Sirje Olesk. Koolibri 2005. 

20. sajandi I poole eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Epp 

Annus, Luule Epner, Ele Süvalepp. Koolibri 2006. 

XX sajandi kirjanikke. Avita 2003. 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava valikutest. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. 

Eesti kirjanike teosed veebis 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php 

Eesti rahvaluule andmebaasid http://www.folklore.ee/ebaas/ 

Raamatumaailm http://www.raamatumaailm.ee/ 

Kultuurikirjutised http://www.sirvilauad.ee/ 

Eesti kirjanike muuseumide ühisportaal 

http://www.kirjanikemuuseumid.ee/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamine väljund on kirjanduse rolli ja väärtuse mõistmine, mis aitab 

kaasa ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu 

mõistmisele. 

Lisaväljundid: kirjandusolümpiaadid, esseekonkursid, kirjanduslikud 

projektid. 

 

II kursus - Kirjandus antiigist 19. sajandini 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Kirjanduse II kursus - Kirjandus antiigist 19. sajandini 

 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php
http://www.folklore.ee/ebaas/
http://www.raamatumaailm.ee/
http://www.sirvilauad.ee/
http://www.kirjanikemuuseumid.ee/
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Kursuse kood 

 

KI2 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 10. klass 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu 

Kursuse 

eesmärgid 

 

Taotletakse, et õpilane: 

1) Kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem 

ning ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks. 

2) Anda ülevaade maailmakirjanduse kujunemisetappidest, ajastute- ja 

vooludevahelistest seostest, nimetades perioodide ajapiirid ja 

tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. 

3) Ülevaateteemade kõrval on tähtis otsida tekstidest ajastule või voolule 

iseloomulikku, et õpikust loetut või õpetaja räägitut kinnistada. 

4) Kirjandusõpetuses on oluline tõmmata paralleele, võrrelda ja leida 

erinevusi näiteks selles, mida on inimene väärtustanud ning kuidas on 

moraalsed tõekspidamised ja esteetilised maitsehoiakud aegade 

jooksul muutunud. 

5) Tekib mõistmine, et eesti kirjandus on maailmakirjanduse lahutamatu 

osa. 

6) Kursuse lõpus kinnistub arusaam, et kirjandus ei ole eraldiseisev 

nähtus, vaid moodustab ajaloo ning kunstivooludega 

maailmavaatelise terviku. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Temaatika 

Kultuuri mõiste. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste 

loomismüüte. Kirja ja kirjanduse sünd. Vanakreeka müüdid. 

Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). Kirjanduse 

põhiliikide ja žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja 

kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama 

jm). Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 

Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). 

Barokk-kirjandus (Pedro Calderón). Klassitsistlik kirjandus (Molière). 

Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann 

Wolfgang Goethe jt). Romantism (Aleksandr Puškin või George Gordon 

Byron; Victor Hugo või Walter Scott või Prosper Mérimée jt). Realism ja 

naturalism (Honoré de Balzac või Gustave Flaubert või Stendhal või 

Fjodor Dostojevski või Lev Tolstoi või Émile Zola jt). Estetism (Oscar 

Wilde). Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles 

Baudelaire või Rainer Maria Rilke või Eino Leino või Rabindranath 

Tagore jt). Realistlik draamakirjandus (Anton Tšehhov või Henrik Ibsen 

või August Strindberg jt). 

Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik 

kirjandus, juhuluule). Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak 
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Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert Faehlmann, 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse 

algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Arutlusteemasid 

Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 

pöörded ühiskonnas, selle kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, 

voolud, meetodid, nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, autorid 

ja teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas eri ajastutel ja kultuurides. 

Eri asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle 

väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja 

inimesekujutus. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine 

kirjandusse. Arhetüüpsed teemad ja motiivid. Arhetüüpsed süžeed ja 

tegelased. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus. Inimlikud 

voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, 

sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude 

ühiskondlik tingitus. Jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed 

tõed ja konfliktid. Inimese orjastamine ja ahistamine, sotsiaalsed normid 

ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus 

inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. 

Rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud 

väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused ja kujutlused tulevikust. 

Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese ideaal. 

Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja 

idealistlikud unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja armastus. 

Loomise võlu ja vägi. Andekuse (geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse 

filosoofiline sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. Imed, maagia ja 

üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärased olukorrad, koomika, traagika, 

dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. 

Ühiskondlike olude kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri ajastutel ja 

kultuurides. Jne. 

Mõisted 

antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, 

kultuur, lüürika, müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, 

romantism, saaga, sonett, sümbolism, utoopia, valgustus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat tervikteost eesti või 

maailmakirjandusest kursuse õppesisus nimetatud autoritelt. 

Õppesisu ja käsitletavad autorid 
1. Kultuuri mõiste. 

2. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). 

3. Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. 

4. Keskaja kirjandus 

5. Renessansskirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 

Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes 

jt). 

6. Barokk-kirjandus (Pedro Calderón). 

7. Klassitsistlik kirjandus (Molière). 

8. Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann 

Wolfgang Goethe jt). 
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9. Romantism (Aleksandr Puškin või George Gordon Byron; Victor Hugo 

või Walter Scott või Prosper Mérimée jt). 

10. Realism ja naturalism (Honoré de Balzac või Gustave Flaubert või 

Stendhal või Fjodor Dostojevski või Lev Tolstoi või Émile Zola jt). 

11. Estetism (Oscar Wilde). 

12. Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles 

Baudelaire või Rainer Maria Rilke või Eino Leino või Rabindranath 

Tagore jt). 

13. Realistlik draamakirjandus (Anton Tšehhov või Henrik Ibsen või 

August Strindberg jt). 

14. Eesti kirjanduse lätetel. Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak 

Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert 

Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). 

15. Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) iseloomustab  õppematerjalidele toetudes  eri  ajastute kirjandust ja 

kirjandusvoole, nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, 

teosed ning autorid; 

2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid 

autoreid ja kirjanduslikke rühmitusi; 

3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu 

Euroopa kirjanduse arenguperioodidega; 

4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi 

ja esteetilisi väärtusi; 

5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või 

draamateost, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja 

kirjandusloos. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad arvestustööd, lugemiskontrollid, analüüsitööd, 

suulised diskussioonid/ettekanded, kirjandid ning loovtööd. Aineõpetaja 

määrab oma tööplaanis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb viie riikliku kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Neithal, R. (1999) Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon 

gümnaasiumile. Koolibri. 

Merilai, A., Saro, A., Annus, E. (2003) Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 

Epner, L., Metste, K., Olesk, S. (2005) Vanem eesti kirjandus. 

Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava valikutest. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. Eesti rahvaluule andmebaasid 

http://www.folklore.ee/ebaas/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamine väljund on kirjanduse rolli ja väärtuse mõistmine, mis aitab 

kaasa ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu 

mõistmisele. 

http://www.folklore.ee/ebaas/
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Lisaväljundid: kirjandusolümpiaadid, esseekonkursid, kirjanduslikud 

projektid. 

 

III kursus - Kirjanduse põhiliigid ja žanrid 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Kirjanduse III kursus - Kirjanduse põhiliigid ja žanrid  

Kursuse kood 

 

KI3 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 11.klass 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu 

Kursuse 

eesmärgid 

 

1. Süüvida põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurida põhiliike ja 

žanre, anda ülevaade žanride kujunemisest ja mitmekesisusest ning 

neid iseloomustavatest tunnustest. 

2. Laiendada, süvendada ja kinnistada oma teoreetilisi teadmisi 

tekstikatkendite ning tervikteoste analüüsi ja tõlgendusega. 

3. Eepika osas keskenduda esmajoones romaani kujunemise ja alaliikide 

tutvustamisele, alates žanri sünnist ning lõpetades postmodernistliku 

romaaniga; suuremat tähelepanu pööratakse ka novelližanri arengule ja 

mitmekesisusele. 

4. Lüürika ja lüroeepika osas anda ülevaade olulisematest luulevormidest. 

mida kinnistatakse eeskätt eesti luuletajate tekstinäidetega. 

5. Draama osas tutvustada näitekirjanduse žanre. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste 

Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide 

olemus. Žanri mõiste. Kirjandusvoolu ja -žanri stiil. Kirjandusteose stiil 

kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite korrastatus. 

Eepika 

Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. 

Romantiline romaan: Emily Jane Brontë „Vihurimäe“ või Selma Lagerlöf 

„Gösta Berlingi saaga“ või Prosper Mérimée „Carmen“ või George Sand 

„Väike Fadette“. Realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot“ või 

Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“ või Gustave Flaubert „Madame 

Bovary“ või Stendhal „Punane ja must“ või Anton Hansen Tammsaare 

„Tõde ja õigus“. 

Romaani alaliigid. Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden“ või 

August Gailit „Ekke Moor“. Ajalooline romaan: Jaan Kross „Keisri hull“ 

või „Paigallend“ või Mats Traat „Tants aurukatla ümber“. 

Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf „Tuletorni juurde“ või Eduard 

Vilde „Mäeküla piimamees“ või Gert Helbemäe „Ohvrilaev“. Maagilis-



KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM  Eesti keele ja kirjanduse ainekava  

Eesti keele ainetoimkond  26.08.2015 

58 

realistlik romaan: Gabriel García Márquez „Sada aastat üksildust“ või 

Toni Morrison „Armas“ või Daniel Kehlmann „Maailma mõõtmine“. 

Armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria“ või Boris Vian „Päevade 

vaht“ või Doris Lessing „Viies laps“ või Mats Traat „Inger“. 

Modernistlik romaan: Franz Kafka „Metamorfoos“ või Karl Ristikivi 

„Hingede öö“ või Mati Unt „Sügisball“. Postmodernistlik romaan: 

Margaret Atwood „Teenijanna lugu“ või John Fowles „Maag“ või Kurt 

Vonnegut „Tapamaja, korpus viis“ või Mati Unt „Doonori meelespea“ 

või Wimberg „Lipamäe“. 

Novell (Giovanni Boccaccio või Edgar Allan Poe või William Faulkner 

või Thomas Mann või Jorge Luis Borges; Jaan Oks või Friedebert Tuglas 

või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). Miniatuur (Friedebert Tuglas või 

Anton Hansen Tammsaare jt). 

Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

Lüürika ja lüroeepika 

Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega 

ja salmideta luule. Vabavärss. Sonett: Francesco Petrarca, William 

Shakespeare, Marie Under, Henrik Visnapuu, Bernard Kangro jt. 

Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, 

Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: 

Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding  

Dramaatika 

Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: 

karakterdraama, psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, 

ajalooline draama. 

Tragöödia: William Shakespeare „Hamlet“ või Anton Hansen 

Tammsaare „Juudit“. 

Komöödia: Molière „Tartuffe“ või Andrus Kivirähk „Voldemar“. 

Draama: Johann Wolfgang Goethe „Faust“ (I osa) või Henrik Ibsen 

„Nukumaja“ või „Metspart“ või Bernard-Marie Koltès „Roberto Zucco“. 

Mõisted 

Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, 

epigramm, haiku, jutustus, komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, 

lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, modernism, novell, ood, 

piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, 

romaan, romantism, sonett, sümbolism, tragikomöödia, tragöödia, 

vabavärss, valm. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb vähemalt neli tervikteost, valides nii eepika kui ka 

dramaatika hulgast, ning ühe eesti autori luuletuskogu. 

Kursuse 

õpitulemused 

1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, 

analüüsib teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal; 

2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 

3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, 

analüüsib tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning 

tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 

4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte 

ning analüüsib keele-ja kujundikasutust; 

5) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis 

käsitletud teemade ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 
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6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid 

ja kujundeid ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 

7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või 

draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, lugemiskontrollid, analüüsitööd, 

suulised diskussioonid/ettekanded, kirjandid ning loovtööd. Aineõpetaja 

määrab oma tööplaanis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb viie riikliku kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Neithal, R. (1999) Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon 

gümnaasiumile. Koolibri. 

Merilai, A., Saro, A., Annus, E. (2003) Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 

Annus, E., Epner, L., Süvalepp, E. (2006) 20. sajandi I poole eesti 

kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

XX sajandi kirjanikke (2003) Avita 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava kirjanike ja kirjandusteoste loetelule. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. 

Eesti kirjanike teosed veebis 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php 

Raamatumaailm http://www.raamatumaailm.ee/ 

Eesti luuleportaal http://www.ut.ee/verse/ 

Kultuurikirjutised http://www.sirvilauad.ee/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamine väljund on kirjanduse rolli ja väärtuse mõistmine, mis aitab kaasa 

ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu mõistmisele. 

Lisaväljundid: kirjandusolümpiaadid, esseekonkursid, kirjanduslikud 

projektid. 

 

IV kursus - 20. sajandi kirjandus 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Kirjanduse IV kursus - 20. sajandi kirjandus 

Kursuse kood 

 

KI4 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 11.klass 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine Ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php
http://www.raamatumaailm.ee/
http://www.ut.ee/verse/
http://www.sirvilauad.ee/
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Kursuse 

eesmärgid 

 

1. Kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem 

ning ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks. 

2. Ülevaateteemade kõrval on tähtis otsida tekstidest ajastule või voolule 

iseloomulikku, et õpikust loetut või õpetaja räägitut kinnistada. 

3. Kirjandusõpetuses on oluline tõmmata paralleele, võrrelda ja leida 

erinevusi näiteks selles, mida on inimene väärtustanud ning kuidas on 

moraalsed tõekspidamised ja esteetilised maitsehoiakud aegade 

jooksul muutunud. 

4. Tekib arusaam, mida käsitletakse maailmakirjandusena. 

5. Kursuse lõpus kinnistub arusaam, et kirjandus ei ole eraldiseisev 

nähtus, vaid moodustab ajaloo ning kunstivooludega maailmavaatelise 

terviku. 

6. Kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem 

ning ajatelg edasisteks kirjandusõpinguteks. 

7. Anda ülevaade maailmakirjanduse kujunemisetappidest, ajastute- ja 

vooludevahelistest seostest, nimetades perioodide ajapiirid ja 

tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. 

8. Kirjandusõpetuses on oluline tõmmata paralleele, võrrelda ja leida 

erinevusi näiteks selles, mida on inimene väärtustanud ning kuidas on 

moraalsed tõekspidamised ja esteetilised maitsehoiakud aegade 

jooksul muutunud. 

9. Tekib mõistmine, et eesti kirjandus on maailmakirjanduse lahutamatu 

osa. 

10. Kursuse lõpus kinnistub arusaam, et eesti kirjandus ei ole eraldiseisev 

nähtus, vaid moodustab ajaloo ning kunstivooludega maailmavaatelise 

terviku. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik luule. 

Sümbolism (Aleksandr Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Imažism 

(Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico García Lorca). Akmeism 

(Anna Ahmatova). Modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka või 

Marcel Proust või Knut Hamsun või Herman Hesse või Virginia Woolf 

või William Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir Nabokov või 

Kurt Vonnegut või Jerome David Salinger või Mika Waltari jt). 

„Kadunud põlvkond“ (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või 

F. Scott Fitzgerald). Eksistentsialism (Jean-Paul Sartre või Albert 

Camus). Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello 

või Bertolt Brecht või Samuel Beckett või Eugène Ionesco või Tennessee 

Williams või Edward Albee jt). Maagiline realism, postmodernism (Jorge 

Luis Borges või Gabriel García Márquez või Milan Kundera või Umberto 

Eco või Günter Grass jt). 

20. sajandi eesti luule. Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus 

ja luuleuuendus. Uusromantism. Gustav Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. 

Ernst Enno sümbolistlikkus või Villem Ridala impressionistlikkus. Siuru 

rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 

luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. 

Arbujate põhihoiakuid. Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti 

Talviku nägemuslikkus. Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. 

Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro mütopoeesia. Ilmar 

Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. 
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Modernism 1960.1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. Artur 

Alliksaare või Juhan Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid 

ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja tõetaotlus. Jaan Kaplinski 

harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi Luige 

uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve 

armastusluule. 

20. sajandi eesti proosa. Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või 

Jaan Oksa ekspressiivne novell või Peet Vallaku uusrealistlik novell. 

August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen Tammsaare 

romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, žanrid ja 

põhiteemad: Gert Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või 

Albert Kivikas või August Mälk või Karl Ristikivi või Ilmar Talve või 

Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-1980. aastate 

proosa muutused. Mats Traadi talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised 

ja eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, 

eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 

1970.-1980. aastate uus põlvkond. Mihkel Muti irooniline romaan. 

Olmerealism. 

20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi 

draamad või Oskar Lutsu külakomöödia. Anton Hansen Tammsaare 

psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli žanrileidlikkus. 1960.-1970. 

aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 1980. 

aastate vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet Jaan 

Kruusvalli või Madis Kõivu näidendites. 

Arutlusteemasid 

Kirjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri 

peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, nende kajastused 

kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende ajapiirid, sisu- ja 

vormitunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse 

peavoolud ja marginaalsused. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja 

individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. Teksti 

ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. Kirjanduslikud 

sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui 

mõtte ja vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. 

Kirjanduse aines: elamused, kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete 

müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Nüüdisaegsed 

müüdid. Folkloorne pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse 

läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja 

sisekaemus, aktiivsus ja passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud 

kirjandus. Kirjandus ja tsensuur. Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma 

kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. Kirjanduse 

tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja 

rikastajana. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika 

kujutamine, eksistentsi piirolud. Erandlikud ja tavapärased olukorrad; 

koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Inimese suhe loodusega. 

Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja 

kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. 

Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja stiili ilu. Uued 

vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng. 

Kirjandus kui provokatsioon. Kirjaniku positsioon ja vastutus ühiskonnas. 
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Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. 

Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra 

muutumine. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse 

vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ja 

hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ja 

võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 

Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, 

ekspressionism, futurism, grotesk, imažism, impressionism, maagiline 

realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, sümbolism, 

sürrealism, uusromantism. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või 

maailmakirjandusest kursuse õppesisus nimetatud autoritelt. 

Kursuse 

õpitulemused 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, 

tähtsamaid voole ja žanre, autoreid ja nende teoseid; 

2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke 

rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid; 

3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja 

suundadega, 

4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud 

kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni; 

5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi 

väärtusi; 

6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või 

draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja 

kirjandusloos. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad  arvestustööd, lugemiskontrollid, analüüsitööd, 

suulised diskussioonid/ettekanded, kirjandid ning loovtööd. Aineõpetaja 

määrab oma tööplaanis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb viie riikliku kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Neithal, R. (1999) Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon 

gümnaasiumile. Koolibri. 

Merilai, A., Saro, A., Annus, E. (2003) Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 

Epner, L., Metste, K., Olesk, S. (2005) Vanem eesti kirjandus. 

Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

Annus, E., Epner, L., Süvalepp, E. (2006) 20. sajandi I poole eesti 

kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

XX sajandi kirjanikke (2003) Avita 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava valikutest. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. 

Uuele õppekavale vastavad õpikud ning töövihikud. 

Neithal, R. (1999) Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon 

gümnaasiumile. Koolibri. 
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Merilai, A., Saro, A., Annus, E. (2003) Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 

Epner, L., Metste, K., Olesk, S. (2005) Vanem eesti kirjandus. 

Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

Annus, E., Epner, L., Süvalepp, E. (2006) 20. sajandi I poole eesti 

kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

XX sajandi kirjanikke (2003) Avita 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava valikutest. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. 

Eesti kirjanike teosed veebis 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php 

Eesti luuleportaal http://www.ut.ee/verse/ 

Kultuurikirjutised http://www.sirvilauad.ee/ 

Eesti kirjanike muuseumide ühisportaal 

http://www.kirjanikemuuseumid.ee/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamine väljund on kirjanduse rolli ja väärtuse mõistmine, mis aitab kaasa 

ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu mõistmisele. 

Kirjandusõpetus on gümnaasiumis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, 

mis avab tee esteetiliste ja eetiliste tõekspidamiste kujunemisele, isiksuse 

vaimu ja väljenduse rikastumisele, kommunikatsiooni mitmekesistamisele, 

võõra kogemuse omandamisele ning ühiskonna ja kultuuri sügavamale 

vastuvõtule. 

Lisaväljundid: kirjandusolümpiaadid, esseekonkursid, kirjanduslikud 

projektid. 

 

V kursus - Uuem kirjandus 

Ainevaldkond 

 
Keel ja kirjandus 

Kursuse nimetus 

 

Kirjanduse V kursus - Uuem kirjandus 

Kursuse kood 

 

KI5 

Kursuse staatus 

 

Riiklik, kohustuslik 

Eelduskursused 

 

puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

Kord kolme aasta jooksul (aineõpetajal on vajadusel võimalus kursuste 

järjekorda muuta) 12.klass 

Õppetöö 

korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, iseseisvad tööd, õppekäigud (muuseum, teater vmt) 

 

Lõimumine 

 

Ajalugu, muusikaajalugu, kunstiajalugu 

Kursuse 

eesmärgid 

 

1. Põhieesmärk on anda ülevaade peamiselt tänapäeva eesti kirjandusest, 

kirjandussituatsioonist, tähtsamatest teostest ning kirjaniku rollist 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php
http://www.ut.ee/verse/
http://www.sirvilauad.ee/
http://www.kirjanikemuuseumid.ee/
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iseseisvuse taastanud Eesti ühiskonnas. Selle kõrval käsitletakse ühtlasi 

nüüdisaegse väliskirjanduse näiteid. 

2. Kursus pakub õpilastele hea võimaluse analüüsida, tõlgendada ja 

võrrelda teoseid, mis on ilmunud lähiminevikus või nüüdisajal. 

Kirjandus on ühiskondlike muutuste tundlik peegeldaja, seega tuleb 

juhtida õpilaste tähelepanu tänapäeva teemadele ja probleemidele, 

ärgitades neid kaasa mõtlema, ajastuseoseid looma ja oma hoiakut 

kujundama. 

3. Kursuse eripäraks on selle sisu pidev uuenemine: kursuse alguses 

fikseeritakse kõige uuem ilukirjandus, mis tuleb jooksvalt kursuse 

viimasesse poolde lõimida. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

Kirjandus ja ühiskond 

1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Murdepunktid Eesti 

lähiajaloos, vabadusvõitlus ja sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse 

kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando Runnel jt). 

Pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, 

ilmumata teoste avaldamine (Paul-Eerik Rummo, Uku Masing, Madis 

Kõiv jt). 1990. aastate alguse murrangulised muutused ühiskonnas ja 

kirjanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule 

Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelised 

muutused. „Põrandaalune“ ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi 

Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan 

Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Karl Martin Sinijärv, Kivisildnik, 

Contra. Intertekstuaalne luule: Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv. 

Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo 

Ilves. Sotsiaalne vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, 

Jürgen Rooste jt. 21. sajandi luule otsingud: Kristiina Ehin, Maarja 

Kangro, Igor Kotjuh, Francois Serpent (fs), Triin Soomets, Elo Viiding, 

Tõnu Õnnepalu jt. 

Eesti nüüdisproosa 

Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“ või 

„Ajaloo ilu“. Muutunud teemad ja vaatepunktid: Mati Unt „Öös on asju“ 

või Peeter Sauter „Indigo“ või Jaan Undusk „Kuum“. Eneseotsingud ja 

moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) „Piiririik“ 

või Ene Mihkelson „Katkuhaud“ või Nikolai Baturin „Sõnajalg kivis“. 

Eestlaste paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk „Rehepapp“ või 

Mihkel Mutt „Rahvusvaheline mees“ või Kaur Kender „Yuppiejumal“. 

Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna laureaadid; Jüri Ehlvest 

„Hobune eikusagilt“, Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja“, Ervin 

Õunapuu „Eesti gootika“; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt. 

Uusim romaan: Tiit Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari 

Saat jt. Võimalike maailmade kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla 

või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. Memuaarid ja päevikud: Jaan 

Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud. 

Eesti nüüdisdraama 

Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: 

Madis Kõiv. Elulooline tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus 

Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. Kirjanduslooline draama: 
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Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas Lennuk 

või Urmas Vadi. Uusim näitekirjandus. 

Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 

Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, 

kirjanike muuseumid. Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli 

kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. Kirjanduse tõlkimine. 

Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

Uuem maailmakirjandus 

Luule: Guntars Godiņš „Öö päike“ või Harvey Lee Hix „Kindel kui 

linnulend“ või Juris Kronbergs „Maa-alune luule“ või Lassi Nummi 

„Maa ja taeva märgid“ või Wisława Szymborska „Oma aja lapsed“ jt. 

Proosa: Michael Cunningham „Tunnid“ või Jostein Gaarder „Sophie 

maailm“ või Nick Hornby „Maoli“ või Peter Høeg „Preili Smilla 

lumetaju“ või Nora Ikstena „Elu pühitsus“ või Jean-Marie Gustave Le 

Clézio „Näljaritornell“ või Daniel Kehlmann „Maailma mõõtmine“ või 

Hanif Kureishi „Äärelinna Buddha“ või Doris Lessing „Kõige ilusam 

unelm“ või Cormack McCarthy „Tee“ või Ian McEwan „Tsementaed“ 

või Toni Morrison „Armas“ või Haruki Murakami „Norra mets“ või Sofi 

Oksanen „Puhastus“ või Orhan Pamuk „Lumi“ või Viktor Pelevin 

„Õuduse kiiver“ või Arundhati Roy „Väikeste asjade jumal“ või Jeanette 

Winterson „Taak“ jt. Draama: Harold Pinter „Majahoidja“ jt. 

Arutlusteemasid 

Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja 

esteetika ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ja klassikaline 

ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna valupunktid. Nüüdiskirjandus ja 

ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. 

Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued 

väljendusvahendid. Kirjandus kui ühiskondlik või keeleline 

provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja elektrooniline 

meedia. Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja mäng. 

Reaalsuse ja fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. 

Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride avardamine. 

Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 

humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja 

maailmakirjanduse vahelisi paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus 

maailmas. Jne. 

Mõisted 

Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, 

intertekstuaalsus, iroonia, kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, 

paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, veebikirjandus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- või 

draamateost eesti või maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning 

ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kursuse 

õpitulemused 

1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, 

tunneb nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: 

nimetab teose teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab 

tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, olustikku ja sündmustikku, 

kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 
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3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab 

teema ning põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, 

rütmi, salmilisust või vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab 

mõtte; 

4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid 

varem loetuga; 

5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning 

üldinimlike probleemide ja väärtustega; 

6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost 

eesti või maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt 

ilmunud uudisteose. 

Hindamine 

 

Koondhinde moodustavad: arvestustööd, lugemiskontrollid, analüüsitööd, 

suulised diskussioonid/ettekanded, kirjandid ning loovtööd. Aineõpetaja 

määrab oma tööplaanis kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde 

kujunemise viisi. 

Kooliastmehinne kujuneb viie riikliku kohustusliku kursuse põhjal. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Neithal, R. (1999) Mis on mis kirjanduses. Kirjandusterminite leksikon 

gümnaasiumile. Koolibri. 

Merilai, A., Saro, A., Annus, E. (2003) Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 

Epner, L., Metste, K., Olesk, S. (2005) Vanem eesti kirjandus. 

Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

Annus, E., Epner, L., Süvalepp, E. (2006) 20. sajandi I poole eesti 

kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Koolibri. 

XX sajandi kirjanikke (2003) Avita 

Kirjandusleksikonid ning terminoloogiasõnaraamatud. 

Valikkirjandus, mille täpsustatud nimekirja koostab aineõpetaja lähtuvalt 

riikliku ainekava valikutest. 

Kirjandusportaalid ning internetiväljaanded. 

Eesti kirjanike teosed veebis 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php 

Veebiajakiri Värske Rõhk http://www.va.ee/ 

Raamatumaailm http://www.raamatumaailm.ee/ 

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

Kursuse väljund 

 

Peamine väljund on kirjanduse rolli ja väärtuse mõistmine, mis aitab kaasa 

ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu mõistmisele. 

Kirjandusõpetus on gümnaasiumis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, 

mis avab tee esteetiliste ja eetiliste tõekspidamiste kujunemisele, isiksuse 

vaimu ja väljenduse rikastumisele, kommunikatsiooni mitmekesistamisele, 

võõra kogemuse omandamisele ning ühiskonna ja kultuuri sügavamale 

vastuvõtule. 

Lisaväljundid: kirjandusolümpiaadid, esseekonkursid, kirjanduslikud 

projektid. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirjanikekodu.kongress.ee/10toimetus/esileht_eestitekstid.php
http://www.va.ee/
http://www.raamatumaailm.ee/
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Tekstiõpetus  

 

Lisakursus  
Ainevaldkond 

 
EMAKEEL 

Kursuse nimetus 

 

Tekstiõpetus 

Kursuse kood 

 

 

Kursuse staatus 

 

lisakursus 

Eelduskursused 

 

6 emakeele kursust 

Õpetamise aeg 

 

Üks kursus 12. klassis  

Õppetöö korraldus 

(35 tundi) 

harjutusülesanded, tekstianalüüs, refereerimine, viitamine, teksti vormistus, tekstiloome 

alusteksti põhjal,  tekstide ristkasutus, tsiteerimine. 

Lõimumine 

 

Eesti keele õpetamise spetsiifika võimaldab teha koostööd pea kõigi teiste õppeainetega. 

Kirjanduse eri voolude, aga ka kirjanike loomingu käsitlemisel puututakse kokku 

ajalooga, muusikaga, võõrkeeltega, ka geograafiaga; tekstiõpetus on tihedalt seotud 

informaatikaga; keskkonna- ja turvalisusküsimuste käsitlemisel tõmmatakse paralleele 

tervisõpetuse ja kehalise kasvatusega. 

Kursuse eesmärgid 

 

Anda viimased emakeele teadmised enne riigieksamit, korrata õpitut ning analüüsida 

loodud tekste, viimistleda tekstiloome oskusi. 

Kursuse lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

Teksti arendustüübid. 

Teksti ülesehitus. 

Teksti kirjutamine. 

Alustekstist lähtuv kirjutamine. 

Kirjaliku tekstiloome rakendusvõimalusi. 

Teksti sõnastus- ja lausestusvõtete rakendusvõimalusi. 

Stiil. 

Sõnavara. 

Kujundlik stiil. 

Stiilianalüüsi rakendusvõimalusi. 

Kordavalt õigehääldusest, õigekirjast, kriitilisest vormimoodustuses, lausest ja 

kirjavahemärgistusest, sõnastusest ja stiilist. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) väljendab ennast kirjalikus keelekasutuses selgelt, sobivalt ja korrektselt, 

toetudes üldkirjakeele normidele; 

2) analüüsib kujutatud tekste sisu, ülesehituse, sõnavara, stiili ja õigekeelsuse 

seisukohalt, 

3) koostab keeleteadlikult eri liiki tekste (arutlev kirjand, ettekanne, arvustus, 

uurimistöö jt), järgides sisu, ülesehituse, sõnavara, stiili ja õigekeelsuse nõudeid; 

4) analüüsib kriitiliselt meediatekste (ajakirjandus-, reklaam- ja propagandatekstid), 

tundes ära tekstide keelelisi mõjutusvahendeid; 

5) kasutab teksti koostamisel erinevaid teksti arendamise võtteid (analüüsimine, 

illustreerimine, defineerimine, klassifitseerimine, võrdlemine); 

6) kirjutab alusteksti põhjal, kasutades vajadusel refereerimist, tsiteerimist, 

parafraseerimist; 

7) kasutab teksti liigist lähtuvalt sobivaid lausetüüpe, järgides korrektset 

kirjavahemärgistust ja lausetevahelist sidusust; 

8) valdab üldjoontes kirjakeele grammatilist süsteemi, valides õigesti ja otstarbekalt 

nii keelendite vormi kui ka nende järjestanus- ja seostamisviisi, lähtudes kontekstist 

ja keelendite stiiliväärtusest; 

9) kasutab keeleteabe allikaid (sõnastikud, käsiraamatud, keeleveeb) 

keeleainestikus orienteerumiseks ja oma keelekasutuse parendamiseks. 

Hindamine 

 

1) Õpetaja hindab kõiki kirjalikke loovtöid, harjutusi, lugemis- ja 

kirjutamisülesandeid. 
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Õppematerjalid  ja 

soovituslik kirjandus 

M. Ehala „Eesti keele struktuur” Tln. Künnimees 2001 õpik ja töövihik 

M. Ehala „Eesti kirjakeel” Tln. Künnimees 1998 õpik ja töövihik 

M. Ehala „Kirjutamise kunst” Tln. Künnimees 2000 õpik 

A. Lunter, A. Kiin ”Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik” Tln. Koolibri 2008 

E. Kraut, E. Liivaste, A. Tarvo „Eesti õigekeel” Tln. Koolibri 1998 õpik ja töövihik 

K. Aava „Veenmiskunst” Tln. Avita 2003 

K. Aava „Kõnekunst” Tln. Avita 2003 

Kursuse väljund 

 

Kursuse lõppedes on õpilane valmis minema emakeele riigieksamile 

2.3.Valikained 

Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni instituudi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 

koostööprojekt 

Praktiline meedia ja väitluskunst 
Ainevaldkond Eesti keel. 

Kursuse nimetus 

 

Praktiline meedia ja väitluskunst 

Kursuse kood Valik -Me-1 

Kursuse staatus 

 

valikkursus 

Eelduskursused 

 

Puuduvad 

Õpetamise aeg 

 

11.klass  

Õppetöö korraldus 

(35 tundi) 

Kontakttunnid, loengud, iseseisvad tööd, plakatreklaami kujundamine, õppekäik 

Pro Kapitali toimetusse  
Lõimumine 

 

Ühiskonnateadus 

Kursuse eesmärgid 

 

Anda ülevaade meedia rollist tänapäeva ühiskonnas; tutvustada ajakirjanduse, 

suhtekorralduse, reklaami ja väitluse põhialuseid; rakendada loengu teemadega 

seotud oskusi praktilistes ülesannetes, kujundada praktilisi meediaoskusi. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

(õppesisu) 

 

1.Ajakirjandus- kujunemine, funktsioonid ühiskonnas, suhted poliitika, majanduse, 

kultuuri ja kodanikuühiskonnaga. Press, raadio, televisioon, uus meedia, 

sotsiaalmeedia. Uuriv ajakirjandus. 

2. Suhtekorraldus. Mõisted ja tegelikkus. Ajakirjandus kui sõnumi moonutaja. 

Meediasuhted kommunikatsioonijuhi tööriistana. 

3. Reklaam – mõju tänases ühiskonnas. Toimemehhanismid. Reklaamisõnumi 

konstrueerimise alused. 

4. Väitlus – retoorika ajalugu- Kõnehirm. Argumenteerimine. Demagoogia. 

Kehakeel. 

Kursuse 

õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane oskab kujundada plakatreklaami, oskab analüüsida 

ajalehe sisu ja kujundust, kriitilist artiklit kommunikatsioonijuhi seisukohast, 

oskab ette valmistada ja esitada mõjustavat kõnet. 

Hindamine 

 

Koondhinne moodustub iseseisvatest ja õigeaegselt esitatud iseseisvatest töödest 

ning lõpuseminari ettekandest. 

Õppematerjalid ja 

soovituslik 

kirjandus 

Kommunikatsiooni instituudi lektorite loengumaterjalid 

Hennoste, T. Kommikoer ja pommikoer: Üksteist lugu Eesti ajakirjandusest. 

Hundimägi, A. Et valvekoer ei hammustaks: Kuidas suhelda meediaga? 

Raju, K. 2011. Reklaamitrikk. Ajakirjade Kirjastus 

Hägg, G. Praktiline kõnekunst, „Loomingu Raamatukogu“ 2003, 35 - 38 

Praktilised tööd ja 

IKT rakendamine 

Raadio- ja telesaadete jälgimine; ajalehe analüüs, reklaamplakat 
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Projektid ja 

õppekäigud 

Pro Kapitali toimetuse tööeluga tutvumine 

Kursuse väljund 

 

Peamise väljundina oskus lugeda ajalehte, mõista ajakirjanduse usaldusväärsuse 

taset, julgeda esineda ja oma mõtteid korrektselt avaldada.  

Vastutav 

ainetoimkond 

Eesti keele ainetoimkond 

3. Ainespetsiifilised hindamiskriteeriumid 
Teadmiste ja oskuste hindamise nõuded ja kord on määratletud ainekavades. Aineõpetaja on 

kohustatud iga õppeaasta alguses õpilastele selgitama, kuidas kujuneb õppeaine veerandi- ja 

aastahinne.  
 Õpetaja kasutab oma töös kujundava hindamise põhimõtteid, kaasates õpilasi õppe-

eesmärkide püstitamisse ning hindamisprotsessi. 
 Olenemata töö iseloomust hinnatakse nii protsessis osalemist kui eesmärgi saavutamist.  
 Õppeprotsessi hindamisel arvestatakse nõutavaid õpitulemusi, õppeaine eripära ja õpilase 

arengut vastavalt kooliastmele. 
 Ainekaardil määrab iga aineõpetaja kindlaks vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi. 

See esitatakse iga õppeperioodi ( trimester põhikoolis, õppetsükkel gümnaasiumis) ka e-kooli 

vahendusel õpilasele ning lapsevanemale tutvumiseks. 
 Kirjalike tööde puhul lähtutakse põhimõttest, kus loetamatu käekirjaga vastust (sõna, täht, 

muu sümbol) võetakse veana. 

Koondhinne kujuneb erinevat laadi ülesannetest, mis liigituvad individuaalseteks ja 

rühmaülesanneteks, on nii kirjalikud kui suulised.  
Erinevat tüüpi ülesannete hindamiskriteeriumid on alljärgnevalt välja toodud. 

1. Kontrolltööd - lähtutakse punktide arvust ja hinne kujuneb protsentuaalselt: 

„5“- 95-100 % 

„5-“ - 90- 94 % 

„4+“ - 86 – 89 % 

„4“ - 80 – 85 % 

„4-“ - 75-79 % 

„3+“ - 70 – 74 % 

„3“ - 56 – 69 % 

„3-“ - 50-55 % 

2. Suulised ülesanded (diskussioon, ettekanne, esitlus, väitlus, rühmatöö, kõne jt) - 

ettevalmistava töö protsess, esinemine, keelekasutus, sisukus, vastavus teemale, 

eneseanalüüs. 

3. Oskustekstid (nt arvustus, artikkel, tarbekirjad, kiri jne) mõiste tundmine, teksti 

ülesehitus, sõna- ja stiilikasutus, vormistus. 

4. Kirjand – sisu, stiil, õigekiri, vormistus. 

5. Loovtööd (kirjanduslikud ülesanded, ühistööd, sh näidend, rühmatööna valminud 

tekstid esitlused jne) teema valik, teemale vastavus, protsessis osalemine, teksti 

mõistmine ja tõlgendamine, aktiivsus, valmistöö esitlus, analüüs. 

6. Lugemine - ladusus, ilmekus, teksti mõistmine, arutlus, analüüs. 

7. Digitaalselt koostatud kompleksülesanded (referaat, ettekanne jt)- erinevate 

digitaalsete programmide valdamine, materjali valik, eeltöö, illustratiivsus, vormistus, 

sisukus. 

8. Etteütlus – teemast lähtuv, mistõttu vigade arvu töös ja sellele vastava hinde määrab 

aineõpetaja töö koostamisel. 

Täpsemad hindamiskriteeriumid esitab aineõpetaja vastava ülesande andmisel. 


