
Kirjandus  

 

1. Õppe- kasvatuseesmärgid  

Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1. loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 

lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi;   

2. väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse 

ja kultuuriga;   

3. mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja 

kirjalikku väljendusoskust;   

4. arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse;   

5. kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid;   

6. laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;   

7. annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid;   

8. hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid.   

  

2. Õppeaine kirjeldus  

Kirjandus on õppeaine, mis peamiselt ilukirjandusele tuginedes arendab õpilase lugejaoskusi, 

kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid; kujundab väärtkirjanduse ja rahvaluule 

tõlgendamise ning analüüsi kaudu õpilase esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid, rikastab 

tundemaailma, aitab leida oma identiteeti ning luua ainuomast maailmapilti.   

Põhikooli kirjandusõpetus  keskendub eelkõige ilukirjanduse lugemisele ja tõlgendamisele. Eraldi 

pööratakse tähelepanu teose mõistmist toetavate oskuste arendamisele, teose kui terviku 

mõistmisele ning kujundliku keele tundmaõppimisele. Interpreteerimis- ja sünteesivõime 

arendamiseks kuuluvad vältimatute osistena kirjandusõpetusse ka tekstide esitamine ning 

omalooming õpilase loodud eriliigiliste tekstide tähenduses.   

Kirjandusteoste üle arutlemiseks ja nende sügavuti mõistmiseks peab õpilane tundma kirjanduse 

metakeelt ning kirjanikega seotud kultuuriloolist tausta. Teoste käsitlemiseks vajalikke mõisteid 

seletatakse õppekirjanduses, õpilase enda seletust eeldatakse vaid nende väheste mõistete puhul, 

mis on õppesisus eraldi esile toodud. Kirjandusõpetuse teoreetiline külg on seega kahandatud 

võimaliku miinimumini, sest faktiteadmistest tähtsam on äratada ja hoida alal lugemishuvi ning 

arendada tõlgendusoskust.            

Kirjanduse ainesisus peetakse oluliseks pakkuda õpilastele mitmekülgse tekstivaliku kaudu 

erinevaid lugemis- ja analüüsikogemusi ning tagada seega igakülgne lugejaoskuste areng.  

Seepärast haaratakse lugemisvarasse tähtsamate eetiliste ja esteetiliste küsimuste käsitlemist 

võimaldavaid teoseid nii uudiskirjandusest kui ka klassikast ning pööratakse tähelepanu 

folkloorsele materjalile, et väärtustada õpilase päritolu ja kultuurilist kuuluvust. Arvestatakse ka 

eesti ja väliskirjanduse, vanema ja uuema kirjanduse ning eri žanre esindavate proosa-, draama- ja 

luuleteoste põhjendatud proportsioone. Terviklikult käsitletavate teoste valikus on rohkesti 

klassikat, nn tüvitekste, mille hulgast saab kirjandusõppe eesmärke silmas pidades teha 
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meelepärase valiku. Ainesisus esitatud terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole kummagi 

kooliastme puhul suletud ega ammendav, igal õpikuautoril ja kirjandusõpetajal on vabadus valida 

nimetatute asemele või neile lisaks teisi teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse 

hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse huvides siiski 

vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis 

käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning 

kultuurilis-rahvuslikku eripära.   

Põhikooli kirjandusõpetuses on põhirõhk ilukirjanduse lugemisel , kuid funktsionaalse kirjaoskuse 

arendamiseks tuleb kirjandustundides tegelda ka teabetekstidega, mis on seotud eelkõige 

kirjanduse ning kirjanike ja teiste kultuurilooliselt tähenduslike isikutega. Kultuurilooliste 

tekstidega tutvudes avatakse isiksust kujundavaid seiku ning osutatakse loomingu juurde jõudmise 

erinevatele teedele, aidatakse mõista teose kirjandus- ja ajaloolist tagapõhja, väärtustades eesti 

kultuuri jaoks olulist. Eesmärk ei ole käsitleda kirjanike elu ja tegevust kõigekülgselt, vaid luua 

alus kirjandusprotsessi mõistmiseks ning tekitada huvi kultuurilooliste tekstide lugemise vastu. 

Nende toel õpitakse teksti adekvaatselt mõistma, olulist leidma, teavet struktureerima ja võrdlema, 

eri liiki tekste looma jms.   

Õppeprotsessis võimaldatakse õpilastele rohkesti omaloomingulisi, sh kirjandusteostele, teistele 

tekstidele ja oma elamustele tuginevaid kirjutamiskogemusi, et arendada ja väärtustada loovust ja 

mõtlemisvõimet ning tuua esile kirjutaja isikupära ja annet.  Tekstianalüüsis ning tekstiloomes on 

võrdselt olulised suuline ja kirjalik õppetegevus.   

Kirjandusõpetus seostub peaaegu kõigi õppeainetega (esmajoones eesti keelega)  ja kirjanduse 

lähiümbruse aladega (folkloori, kujutava kunsti, teatri ja filmiga)  ning toetab õppe sisu kaudu 

õppekava läbivate teemade käsitlemist ja võtmepädevuste saavutamist. Läbivate teemade 

käsitlemise iseloom, sügavus ja raskuspunkt on klassiti erinev ning paljuski seotud kirjanduse 

valikuga. Taotlus on, et loetud ilukirjandustekstide põhjal arutledes suhestaks õpilane ennast 

käsitletavate teemadega.  

 

3. Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

  

1) peetakse silmas õppekava alusväärtusi, üldpädevusi, õppeaine eesmärke ja õpitulemusi 

ning toetatakse lõimingut teiste õppeainetega  ning läbivate teemadega;   

2) jälgitakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevuseks;  

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutustasemega õppida;  

5) kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi  

ning õppematerjale ja -vahendeid;   

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, muuseum, näitus, raamatukogu;  
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7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: esitamine, rollimäng, loovtöö 

kirjutamine, arutelu, diskussioon, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine;    

8) rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (sh raamatukogutunnid, 

ekskursioonid kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, 

kohtumised kirjanikega, loomekonkursid, kirjandusolümpiaadid, projektõpe), pidades oluliseks 

koosõppimise kaudu sotsiaalse kompetentsuse saavutamist ning infoühiskonna võimaluste 

paljust.  Õpitulemused on kindlaks määratud kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused 

ja õppevaldkondade õpitulemused. Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava 

üldosa ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja 

oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekava õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses 

õpitulemustega. Õpilasi peab teavitama, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 

kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.   

Kirjalike ülesannete puhul parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestatakse 

valdavalt töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustavalt hinnata 

ideelist ja esteetilist aspekti.    

Kirjandus on iseenesest isiksuse arengu tugi, kuna aitab luua õigeid eetilisi hoiakuid, kujundada 

väärtushinnanguid ja maailmapilti. Seepärast tähtsustub kirjandusõpetuse puhul sõnalise hinnangu 

andmise vajadus. Õpilane peab seega eelnevalt teadma, mida hinnatakse ja mil moel (sisu, vorm, 

maht, skaala).   

Kirjanduse õpetamisel võib rakendada mitmesuguseid kontrolli ja hindamise meetodeid ning 

võtteid:  

• suuline küsitlus, vestlus;   

• viktoriin, valikvastustega test või lünktekst;   

• lugemiskontroll (nt fakti- ehk mäluküsimused teose kohta);   

• kontrolltöö (nt autori ja tema loomingu või kirjanduslike mõistete kohta);   

• analüüsi- ja tõlgendusülesanded (nõuavad arutlemist, argumenteerimist, võrdlemist);   

• kirjanduslik essee;  

• raamatuarvustus;   

• lugemispäevik;   

• omaloominguline töö (nt kirjeldus, jutt, luuletus, dialoog); teemamapp, õpimapp 

(portfolio).   

Samuti võib hinnata sooritusülesanded, mis võimaldavad teada saada, mida õpilased reaalselt 

teavad ja oskavad:  

• raamatututvustuse esitamine;   

• väitlus kirjandusteose üle;   

• veenmiskõne koostamine ja esitamine;   

• kirjandusliku projekti koostamine;   

• kirjandusliku uurimistöö teostamine;   

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_56._Hindamine
http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_56._Hindamine


4(29)  

• luuletuse, proosateksti või dialoogi esitamine;   

• avalik esinemine konkurssidel või mujal.   
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3.1. Teemad, õpitulemused, õppesisu ja – tegevus  ja lõiming klassiti  

5. klass  70 tundi  

Teemad/osad, 

maht  

Õpitulemused  Õppesisu ja- 

tegevus  

Lõiming  

Lugemine  

  

1. On läbi lugenud vähemalt kuus 

eakohast ja erižanrilist 

väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut);  

2. loeb eakohast erižanrilist 

kirjanduslikku teksti ladusalt ja 

mõtestatult, väärtustab lugemist;  

3. tutvustab loetud kirjandusteose 

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb  

oma lugemismuljetest,  -elamustest ja 

–kogemustest;  

  

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.  

Loetud 

kirjandusteostele 

eksliibrise 

valmistamine.  

Jutustamine  

  

1. jutustab tekstilähedaselt 

kavapunktide järgi või märksõnade 

toel;   

2. jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku 

ülesehitusega loo, tuginedes 

kirjanduslikule tekstile, 

tõsielusündmusele või oma 

fantaasiale;  

3. jutustab  piltteksti  põhjal  ja 

selgitab selle sisu;  

  

  

Tekstilähedane sündmustest jutustamine 

kavapunktide  järgi. Tekstilähedane 

jutustamine märksõnade toel. Ahel- 

jutustamine. Iseendaga või kellegi teisega 

toimunud sündmusest või mälestuspildist 

jutustamine.   

Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) 

põhjal.   

Fantaasialoo jutustamine.  

  

  

Teksti 

tõlgendamine,  

1. Mõistab teksti/lugu kui tervikut: 

 koostab teksti kohta eriliigilisi 

küsimusi;  

Teose mõistmist toetavad tegevused:  
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analüüs  ja 

mõistmine  

 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  

 

Mõisted: detail, konflikt, kõrvaltegelane, 

peategelane, probleem, sündmustik, 

teema, tegelane,  

tegevuskoht, tegevusaeg, teos. 

2. Mõistab kujundliku mõtlemist ja 

keelekasutust  

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.  

 

Loo kui terviku mõistmist toetavad 

tegevused: 

  

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 

Luuletuste  

illustreerimine, arvutil 

kujundamine, 

luuletusest inspireeritud 

maalimine.  

Pärimuskultuuri 

tutvustamine (erinevad  

rahvalaulud)   

 

 



7(29)  

• tunneb ära ja kasutab enda loodud 

tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi;  

• mõtestab luuletuse tähenduse iseenda 
elamustele ja kogemustele tuginedes;  

 

Mõisted: algriim, epiteet, koomika, 

riim, võrdlus   

 

 

3. Tunneb teose mõistmiseks vajalikku 

metakeelt: 

 

seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, 

muistendi ja muinasjutu olemust;  

  

  

Mõisted: loomamuinasjutt, luule, 

rahvalaul, seiklusjutt, tekkemuistend, 

seletusmuistend, valm 

 

 

   

jälgimine, tegelaste iseloomustamine, 

käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. 

Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused 

ja lahendamisteed.  Loomamuinasjutu 

tüüptegelased.  

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse 

mõistmist toetavad tegevused:  

  

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 

tundmist toetavad teemad: 

  

Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu 

sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus 

kurjaga jne). Tekke- ja seletusmuistendi 

tunnused. Seiklusjutu tunnused.   

Teose teema. Probleemi olemus. Pea- ja 

kõrvaltegelane. Tegelastevahelise 

konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm.   

Valmi  tunnused.  Koomiline  ja 

mittekoomiline.  



8(29)  

Esitamine  

  

1. Esitab peast luuletuse või rolliteksti, 

jälgides esituse ladusust, selgust ja 

tekstitäpsust 

  

  

Mõiste: rollitekst  

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  

  

1. Kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi 

omaloomingulisi töid, sealhulgas 

kirjeldava ja jutustava teksti.  

  

  

  

Mõisted: jutustamine, kirjeldamine  

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja 

iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, 

olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, 

tunnete kirjeldamine.  

Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. 

Ajalispõhjuslik 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.  

 

Erinevad  ained  – 

temaatiliste  

omaloominguliste tööde 

kirjutamine  ja 

esitamine.  

 Kasutatud kirjandus ja õppematerjal:  

1. Urmet, J., Vanamölder, L. (2012). “Kirjanduse õpik 5. klassile” I ja II osa, töövihik. Avita.  

2. Kaldmaa, K., Kalm, A. (2015). “Ilmast ilma. 5. klassi kirjanduse õpik”, töövihik. Koolibri. 

3. Õpetaja valikul ka muud õppematerjalid (meediatekstid, ajaveebid, tele- ja raadiosaated vm).  
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6. klass  70 tundi  

Teemad/osad, 

maht  

Õpitulemused  Õppesisu ja- 

tegevus  

Lõiming  

Lugemine  

  

  

1. On läbi lugenud vähemalt kuus 

eakohast ja erižanrilist 

väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut);  

2. loeb eakohast erižanrilist 

kirjanduslikku teksti ladusalt ja 

mõtestatult, väärtustab lugemist;  

3. tutvustab loetud kirjandusteose 

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma 

 lugemismuljetest,  -

elamustest ja –kogemustest.  

  

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.  

Ajalugu – keskendumine 

mõnele käesoleva aasta 

juubelile – kirjaniku 

elulugu jms.  

  

  

Vabal valikul loetud 

raamatute esitlemine – 

reklaam eakaaslastele  

Jutustamine  

  

1. Jutustab tekstilähedaselt 

kavapunktide järgi või märksõnade 

toel;   

2. jutustab mõttelt sidusa tervikliku 

ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, 

tuginedes kirjanduslikule tekstile, 

tõsielusündmusele või oma 

fantaasiale;  

3. jutustab  piltteksti  põhjal  ja 

selgitab selle sisu;  

        Mõiste: pilttekst  

  

  

Tekstilähedane sündmustest jutustamine 

kavapunktide järgi. Tekstilähedane 

jutustamine märksõnade toel. 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.  
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Teksti 

tõlgendamine,  

 analüüs  ja  

mõistmine  

  

1. Mõistab teost/lugu kui tervikut: 

 vastab teksti põhjal koostatud 

küsimustele oma sõnadega või 

tekstinäitega;  

 koostab teksti kohta sisukava, 

kasutades küsimusi, väiteid või 

märksõnu;  

 leiab lõigu kesksed mõtted ja 

sõnastab peamõtte;  

 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, lähtudes üldtunnustud 

moraalinormidest,  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;  

 

Mõisted: detail, idee (peamõte), 

konflikt, minajutustaja, probleem, 

sündmustik, teema, tegelane, 

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 mõistmist toetavad 

tegevused: 

  

Sündmuste toimumise aja ja koha 

kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. 

Sündmuste põhjus-tagajärg-seosed.  

Minajutustaja kui loo edastaja.  

Tegelaste probleemi leidmine ja 

sõnastamine. Teose sündmustiku ja 

  

  

  

Erinevad ainealased 

tekstid.  
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tegevusaeg, tegevuskoht, tekstilõik, 

tsitaat, tüüptegelane  

  

 

 

 

 

 

 

2. Mõistab kujundlikku mõtlemist ja 

keelekasutust:  

 tunneb ära ja kasutab enda loodud 

tekstides epiteete ja võrdlusi;  

 seletab õpitud vanasõnade ja 

kõnekäändude tähendust; mõtestab 

luuletuse tähenduse iseenda 

elamustele ja kogemustele tuginedes;  

  

  

Mõisted: epiteet, mõistukõne, riim, rütm, 

sümbol,võrdlus  

  

 

 

3. Tunneb teose mõistmiseks vajalikku 

metakeelt: 

  

 seletab oma sõnadega epiteedi, 

võrdluse, muinasjutu, muistendi, 

kõnekäänu ja vanasõna olemust 

  

  

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 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 

 Vanasõnade kõnekäändude 

kujutamine pildiliselt 

(kunst).  

 

 

Loodusmotiivide leidmine 

onomatopoeetilistes 

sõnades,  

personifikatsioonides, 

metafoorides ja võrdlustes 

(geograafia).  
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 Mõisted:  ajalooline  jutustus 

animafilm, imemuinasjutt, hiiumuistend, 

kõnekäänd, päevik, vanasõna, 

vägilasmuistend 

  

tunnused. Teose teema ja idee. Probleemi 

olemus. Tüüptegelane. Tegelastevahelise 

konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm ja 

riim. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. 

Animafilmi olemus.  

 

Esitamine  1. esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti, jälgides esituse ladusust, 

selgust ja tekstitäpsust.  

  

Mõisted: luule, proosa  

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).  

  

Etlemine  erinevatel 

aktustel ja kogunemistel, 

konkurssidel jms.  

Omalooming  

  

1. kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi 

omaloomingulisi töid, sealhulgas 

kirjeldava ja jutustava teksti.  

  

Mõisted: jutustav tekst,                

kirjeldav tekst  

 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. 

Ajalispõhjuslik 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, 

 Erinevad  ained  –  

temaatiliste  

omaloominguliste tööde 

kirjutamine ja esitamine.  

  

  

  



13(29)  

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.   

  

Kasutatud kirjandus ja õppematerjal:  

1. Urmet, J., Vanamölder, L. (2013). “Kirjanduse õpik 6. klassile” I ja II  osa, töövihik. Avita.  

2. Kaldmaa, K., Kalm, A. (2016). “Ilmast ilma. 6. klassi kirjanduse õpik”, töövihik. Koolibri.  

3. Õpetaja valikul ka muud õppematerjalid (meediatekstid, ajaveebid, tele- ja raadiosaated vm).  

 

II kooliastmes terviklikult käsitletavad teosed: 

L. Carroll “Alice Imedemaal”, E. Raud “Roostevaba mõõk”, M. Twain “Tom Sawyer”, J. Krüss “Timm Thaler ehk müüdud naer”, 

J. Kross “Mardileib”, F. Molnár „Pal-tänava poisid”, J. K. Rowling „Harry Potter ja tarkade kivi”, J. R. R. Tolkien „Kääbik”, I. 

Hargla “Vinguv jalaluu”, üks L. Lilleste kriminaallugu, Jaan Pehki luulet, igas klassis üks A. Lindgreni teos ning üks teos sarjast 

“Minu esimene raamat”. 

Õpetaja valib lisaks teoseid sellise arvestusega, et igas klassis loeb õpilane läbi vähemalt 6 tervikteost, neist üks luulekogu. Kooli 

kodulehel on igal aastal uuenev soovitusliku kirjanduse nimekiri. 

  

7. klass 70 tundi  
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Teemad/osad, 

maht  

Õpitulemused  Õppesisu ja- 

tegevus  

Lõiming  

Lugemine  

  

1. on läbi lugenud vähemalt kuus 

eakohast ja erižanrilist 

väärtkirjanduse hulka kuuluvat  

tervikteost (raamatut);  

 

2. loeb eakohast erižanrilist 

kirjanduslikku teksti ladusalt ja 

mõtestatult, väärtustab 

lugemist;  

3. tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, 

probleeme ja sõnumit;  

  

teoste analüüs ja omaloomingulised tööd  Ajalugu – keskendumine 

mõnele käesoleva aasta 

juubelile – kirjaniku 

elulugu jms.  

Jutustamine  

  

1. Jutustab kokkuvõtvalt loetud 

teosest, järgides teksti sisu ja 

kompositsiooni;  

  

suulise tervikjutustuse esitamine    
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Teksti 

tõlgendamine,  

 analüüs  ja  

mõistmine  

  

1. Mõistab teost/lugu kui tervikut:  

 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;  

 

2. Mõistab kujundlikku mõtlemist

ja keelekasutust 

töö  tekstidega  vastavalt oodatavatele 

õpitulemustele.  

  

  

Mõisted  

Kõnekäänd, vanasõna, mõistatus, muinasjutt, 

muistend, regilaul, riimiline rahvalaul; eepika, 

lüürika, dramaatika; eepos, romaan, jutustus, 

novell; ballaad, valm, sonett, haiku, vabavärss; 

tragöödia, komöödia  
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 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;  

 

3. Tunneb teose  mõistmiseks 

vajalikku metakeelt: 

 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. 
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Omalooming  

  

1. kirjutab tervikliku sisu ja 

ladusa sõnastusega kirjeldava 

(tegelase iseloomustus või 

miljöö kirjeldus) või jutustava 

(muinasjutu või muistendi) 

teksti;   

2. 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. 

kirjandi ülesehituse põhimõtted, tervikteksti 

loomine, tagasisidestamine.  

  

  

Erinevad  ained  –  

temaatiliste  

omaloominguliste tööde 

kirjutamine ja esitamine.  

Esitamine  

  

1. esitab peast luule- või 

proosateksti, jälgides esituse 

ladusust, selgust ja tekstitäpsust  

  

Tegeleb tekstiga süvitsi, lihvib ja arendab end 

läbi põhjaliku keskendumise ühele-kahele 

tekstile. Lihvida diktsiooni ja mõttele-sisule 

keskendumist.  

  

Kasutatud kirjandus ja õppematerjal:  

1. Kivisilla, V., Ratassepp, P., Rooste, J. (2011). “Labürint I. Kirjanduse õpik 7. klassile”, töövihik, e-tund. Avita.  

Kruus, P. (2011). “Kahekõne 1. 7. klassi kirjanduse õpik”, töövihik. Koolibri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.klass 70 tundi  
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Teemad/osad, 

maht  

Õpitulemused  Õppesisu ja- 

tegevus  

Lõiming  

Lugemine  

  

1. on läbi lugenud vähemalt kuus 

eakohast ja erižanrilist 

väärtkirjanduse hulka kuuluvat 

tervikteost (raamatut);  

2. loeb eakohast erižanrilist 

kirjanduslikku teksti ladusalt ja 

mõtestatult, väärtustab lugemist;  

3. tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, 

tegelasi, probleeme ja sõnumit ning 

võrdleb teost mõne teise teosega;  

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. 

Loetud  raamatute 

esitlemine – ajaloolised 

romaanid, 

 teaduslikud 

teosed jms..  

Jutustamine  

  

1. jutustab kokkuvõtvalt loetud 

teosest, järgides teksti sisu ja 

kompositsiooni;  

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.  
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Teksti 

tõlgendamine,  

 analüüs  ja  

mõistmine  

  

1. Mõistab teost/lugu kui tervikut: 

 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;  

 MÕISTED:  

idee (peamõte), 

kompositsioon, konflikt, 

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 
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miljöö, probleem, sündmustik, 

teema, tegelane, tegevusaeg, 

tegevuskoht, tsitaat, 

tüüptegelane  

  

epiteet, isikustamine, 

koomika, metafoor, 

kordus, piltluule, 

retooriline hüüatus, 

retooriline küsimus,  

stiil, sümbol, võrdlus  

  

Tunneb teose mõistmiseks vajalikku 

metakeelt:  

 tunneb ära ja kasutab enda loodud 

tekstides epiteete, metafoore 

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 
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 isikustamist, võrdlusi ja algriimi;  

selgitab õpitud vanasõnade ja 

kõnekäändude kujundlikkust ja 

tähendust;  

mõtestab luuletuse tähenduse iseenda 

elamustele, kogemustele ja väärtustele 

tuginedes;  

seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja 

dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja 

vabavärsi ning tragöödia olemust;  

  

MÕISTED:  

detektiivromaan,dialoog, 

dramaatika, dramatiseering, eepika, 

eepos, ekraniseering, haiku, intriig,  

jutustus, kompositsioon, 

kulminatsioon, lavastus, lüürika, 

monoloog, motiiv, müüt, novell, 

poploor, puänt, reisikiri, remark, 

repliik,  

romaan, sonett, stroof, stseen,  

tragöödia, ulmeromaan, vabavärss 

ainese leidmine teosest.  

Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi 

ja kirjandusteose võrdlemine.  

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.  

  

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.   
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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   1. esitab peast luule- või draamateksti, 

jälgides esituse ladusust, selgust ja 

tekstitäpsust;  

2. koostab ja esitab kirjandusteost 

tutvustava ettekande;  

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. Luuleteksti 

esitamine peast.   

Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu 

esitamine.   

Kirjandusteost  tutvustava 

 ettekande koostamine ja esitamine.   

Klassidevaheline luule- 

vms teksti esitamise 

võistlus.  



23(29)  

Omalooming  1. kirjutab tervikliku sisu ja ladusa 

sõnastusega kirjeldava (tegelase 

iseloomustus või miljöö kirjeldus) 

või jutustava (muinasjutu või 

muistendi) teksti;  

 

2. 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.   

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. 

Kodukoha kultuuri vms 

valdkonna teemalised 

omaloominguvõistlused, 

almanahh, koolilehe 

väljaanne.   

  

Kasutatud kirjandus ja õppematerjal:  

1. Kivisilla, V., Ratassepp, P., Rooste, J. (2012). “Labürint II. Kirjanduse õpik 8. klassile”, töövihik, e-tund. Avita. 

2. Kruus, P. (2012). “Kahekõne 2. 8. klassi kirjandusõpik”, töövihik. Koolibri.   
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9. klass 70 tundi  

Teemad/osad, 

maht  

Õpitulemused  Õppesisu ja- tegevus  Lõiming  

Lugemine  

  

1. on läbi lugenud vähemalt viis eakohast 

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka 

kuuluvat tervikteost (raamatut);  

2. loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku 

teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 

lugemist;  

3. tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, 

tegelasi, probleeme ja sõnumit ning  

4. võrdleb teost mõne teise teosega;  

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  

  

1. jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, 

järgides teksti sisu ja kompositsiooni;  

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 jutustamisviisidega.  

Ühiskülastus 

ringhäälingumuuseum 

isse, ajalootund ja 

uudise lugemine 

otseeetris. Eeltöö 

uudise kirjutamisel 

teha kodukohas 

toimuva kohta.  
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Teksti 

tõlgendamine,  

analüüs  ja 

mõistmine  

  

1. Mõistab teost kui tervikut: 

 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;  otsib teavet tundmatute sõnade 

kohta, teeb endale selgeks nende 

tähenduse;  

  

  

2. Mõistab kujundlikku mõtlemist ja 

keelekasutust: 

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 olemusepõhjuse-

tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu 

põhjal järelduste tegemine.  

  

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 

sõnavara rikastamine. 

  

Mõisted: idee (peamõte), kompositsioon, konflikt, 

miljöö, probleem, sündmustik, teema, 

tegelane,tegevusaeg,tegevuskoht, 

tsitaat, tüüptegelane 

 

Teose/loo kui terviku mõistmine 
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 tunneb ära ja kasutab enda loodud 

tekstides epiteete, metafoore, 

isikustamist, võrdlusi ja algriimi;  

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda 

elamustele, kogemustele ja väärtustele 

tuginedes;  

 

3. Tunneb teose mõistmiseks vajalikku 

metakeelt 

seletab oma sõnadega eepika, lüürika, 

dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, 

novelli, ballaadi, haiku, vabavärsi, soneti,  

komöödia ja tragöödia olemust; 

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.  
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Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti 

mõistmine.  

Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine.  

Luuleteksti tõlgendamine.  

Autori keelekasutuse omapära leidmine. 

Teose stiililise eripära kirjeldamine.  

Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja 

arendamine. Mõisted: 

allegooria, alltekst, 

ellips,  epiteet, inversioon, isikustamine, 

koomika, metafoor, kordus, retooriline hüüatus, 

retooriline küsimus, stiil, sümbol, võrdlus 

 

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. 

 

Mõisted: arvustus, draama, dramaatika, eepika, 

eepos, haiku, jutustus, lüürika, novell, riimiskeem, 

romaan, sonett, stroof, tragöödia, vabavärss 
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Esitamine  

  

1. koostab  ja  esitab  teost 

 tutvustava ettekande;  

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  1. kirjutab tervikliku sisu ja ladusa 

sõnastusega kirjeldava (tegelase 

iseloomustus või miljöö kirjeldus) või 

jutustava (muinasjutu või muistendi) 

teksti;  

2. 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.  

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.  

  

Kasutatud kirjandus ja õppematerjal:  

1. Ratassepp, P., Rannaste, K., Sinijärv, K. M. (2013). “Labürint III. Kirjanduse õpik 9. klassile”, töövihik. Avita.  

2. Kruus, P. (2013). “Kahekõne 3. 9. klassi kirjanduse õpik”, töövihik. Koolibri.  
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 III kooliastmes terviklikult käsitletavad teosed: 

A. Vallik “Kuidas elad, Ann?” või D. Leesalu “Mängult on päriselt” vm noorsooromaan, W. Golding “Kärbeste jumal”, A. de 

Saint-Exupéry „Väike prints”, Ch. Brontë “Jane Eyre”, Ch. Dickens “Oliver Twist”, E. M. Remarque “Läänerindel 

muutuseta”, A. Kitzberg “Libahunt”, G. Orwell “Loomade farm”, A. Kivirähk “Rehepapp” või “Mees, kes teadis ussisõnu”, 

Tammsaare “Kõrboja peremees”, üks “Minu…” sarja teos, üks elulooraamat, üks A. Christie, A. C. Doyle’i R. Stouti, E. S. 

Gardneri vm kriminaalromaan, üks H. Weinbergi ulmeromaan või jutukogu. 

Õpetaja valib lisaks teoseid sellise arvestusega, et igas klassis loeb õpilane läbi vähemalt 6 tervikteost, neist üks luulekogu. Kooli 

kodulehel on igal aastal uuenev soovitusliku kirjanduse nimekiri. 

 

III kooliastme koondõpitulemused  

Põhikooli lõpetaja:  

• on lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ja arendab lugejaoskusi;  

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

• tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate 

seisukohtade loojat;  

• mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab  erinevaid ideid ja kujutamisviise;  

• väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust, arutleb teoses kujutatu üle, kirjutab 

eriliigilisi omaloomingulisi töid;  

• kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti.  

  

1.6.4. Füüsiline keskkond  

1. Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumisega seotud tegevusteks (nt dramatiseeringud, 

õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks.  

2. Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni, vajadusel tahvelarvuteid.  

3. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

  

 


