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EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEVALDKOND  

  

Orissaare Gümnaasium        

  

Alus: Vabariigi valitsuse 16.01.2011 määrus nr1 „Põhikooli riiklik õppekava“,  

Vabariigi valitsuse 06.01.2011 määrus nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“   

  

 I kooliaste   

  

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Põhikooli eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;  

2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb teadlikuks 

keelekasutajaks;  

3) omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus 

ja avalikus elus ning edasiõppimisel;  

4) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

väljakujunenud keelekasutustavasid;  

5) õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata 

ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;  

6) õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 

tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;  

7) arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;  

8) harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid;  

9) suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist.  

  

2. Õppeaine kirjeldus  

1.– 3. klassini on eesti keel õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi 

(kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine, õigekeelsus) nii teabe- ja tarbetekstide kui ka 

kirjandustekstide lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel.   

I kooliastmes on kolm õppevaldkonda: suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), 

lugemine ja kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab eneseväljendust argiolukorras ning 

eakohase suulise teksti mõistmist ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust 

töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel. Kirjutamise õpetusega kujundatakse õigekirjaoskus 

õpitud keelendite piires ja suutlikkus end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada.  

Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste õppeainete õppimiseks vajalikke 

kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus oma 

mõtteid väljendada.   

Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse 

kaudu. Eesti keelt õppides omandab õpilane keelelise suhtluse oskused ja vilumused, õpib 

oma mõtteid ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima ning kogutud teavet 

üldistama.    
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Õppeaine avar eesmärgiseade tingib õppe-eesmärkide taotlemise mitme õppevaldkonna 

kaudu: oluline on nii oskus üha moderniseeruvate kanalite kaudu suuliselt ja kirjalikult 

suhelda kui ka vahetu individuaalne tekstitöö, mis avaldub tekstide vastuvõtu ja loomisena.  

Eri valdkondi seob keel, mille korrektseks ja eesmärgipäraseks kasutuseks on nendega 

lõimitud õigekeelsuse ja keelehoolde valdkond.  

  

3. Üldpädevuste kujundamine õppeaines  

Õpilaste väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnal väga oluline koht, arvestades 

kirjanduse kui kunstiaine spetsiifikat. Kirjandusõpetuses on peamine rõhk kõlbeliste ja 

esteetilis–emotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste kujunemisel loetavate ilukirjandus- 

ja aimetekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keelt kui 

rahvuskultuuri kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi tähtsat osa. Keeleõpetus väärtustab 

funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse.  

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 

tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist. 

Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase 

maailmapilti ja ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja kirjaliku 

suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma 

seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.  

Enesemääratluspädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse 

nii meedia- ja kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste 

probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja 

kirjandustundides, teatrikülastuste tagasisidestamises kui ka loovtöödes. Enesekohase ja 

ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad 

õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning 

täiendamist eri allikatest.  

  

4. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

Matemaatika- Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja 

kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus. Selle juurde käib ka oskus tekstülesandeid 

mõista ja koostada. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 

omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine, et ka 

matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks 

elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.   

 Oskus vastata küsimusele täislausega. Ärakiri ja selle kontrollimine. Matemaatilised lühendid 

ja nende kirjutamine.  

Kunsti- ja tööõpetus- Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. 

Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti 

väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami terviklik käsitlemine keeleõppes eeldab ka 

visuaalsete komponentide eritlemist ja analüüsi. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine 

vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning 

kunstilistest väljendusvahenditest. Illustratsioon loetu põhjal. Pildi kirjeldamine, tegelaste 

iseloomustamine pildil. Õnnitluskaartide kirjutamine. Arusaamine korraldustest ja 

tööjuhistest.  

Loodus- ja inimeseõpetus-  Õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head 

lugemisoskust ja tekstitööd. Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning 

loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi. Loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses 
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ning loetavas ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes 

omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste 

mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju lugejale. Koduloolised tekstid õpikus 

ja töölehtedel. Looduskirjeldused. Loodushäälte kuulamine helilindilt. Käitumine ja 

suhtlemine õppekäikudel. Õpilased õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, kasutama 

allikaid ja viitma neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid.  

Lisaks eelnevale saavad õpilased  keele- ja kirjandusalaseid teadmisi ja rakendavad neid 

õpitubades koos vanematega, algklasside tegevuspäeval, osaledes kirjandusnädala üritustel, 

emakeelepäeval,  kirjandushommikutel, raamatukogutundides, näitemängupäevaks ja 

jõuluetenduseks valmistudes, neil esinedes, omaloomingukonkurssidel osaledes, 

õuesõppepäeval, teatri- või muuseumi vms õppekäigul, klassi ja perepäeva üritustel.  

  

5. Läbivad teemad  

Valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel on erineval 

määral silmas peetud kõiki õppekava läbivaid teemasid olenevalt kooliastmest, õppeaine 

spetsiifikast ja seostest ühe või teise läbiva teemaga. Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ 

ning „Kultuuriline identiteet“ on ainevaldkonna õppeainetele eriomased teemad, mida 

käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, 

nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesmärgiseadega on kooskõlas kõik 

ainevaldkonnas taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja 

kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, 

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õpetegevus 

võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid. 

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning 

tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid 

arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis 

tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis. Läbiva teema 

„Teabekeskkond“ käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest (sh internetist) 

teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist.  

  

6. Hindamine  

I kooliastmes  hinnatakse õpilase:  

1) suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;  

2) lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;  

3) kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.  

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi 

hinnatakse 1.klassis sõnaliste hinnangutega, alates 2. klassist numbrilise hindega. Kasutatakse  

kujundavat hindamist. Kujundav hindamine annab infot harjutuste üldise lahendamisoskuse 

kohta. Kujundav hindamine on mittenumbriline.  
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7. Ainesisu  

1. klass  

Õppesisu  Tulemus  

Suuline keelekasutus  

Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja 
järjekord sõnas), häälikupikkuse eristamine, 
põhirõhk täishääliku pikkusel.  

Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi 
järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Kuuldu ja nähtu kommenteerimine.  

Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse 

selgitamine ja täpsustamine.  

• eristab häälikuid (asukoht ja järjekord 
sõnas), täishääliku pikkusi;  

• toimib õpetaja ja kaaslase suulise 
juhendi järgi;  

• kuulab õpetaja ja kaaslase esituses 
lühikest eakohast teksti, mõistab 
kuuldud lause, jutu sisu;  

• teab, et sõnadel on lähedase või 

vastandtähendusega sõna ja nimetab  

Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, 
keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik 
suhtlemisel.  

Lihtlauseliste  küsimuste 
 moodustamine, küsimuste esitamine ja neile 
vastamine.  

Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, 
arutamine paaris ja väikeses rühmas.  

Jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria, etteantud teema põhjal; 
aheljutustamine. Esemete, nähtuste, tegelaste 
võrdlemine, ühe-kahe tunnuse alusel 
rühmitamine.   

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus 
erisuguste meeleolude väljendamiseks.  

Tuttava luuletuse, dialoogi peast esitamine 

loomuliku tooniga.  

•  

•  

•  

•  

•  

neist mõningaid;  

väljendab end suhtlusolukordades 
arusaadavalt: palub, küsib, tänab, 
vabandab;  

jutustab suunavate küsimuste toel 

kuuldust, nähtust, loetust; koostab 

õpetaja abiga pildiseeria või 

küsimuste toel suulise jutukese; 

kasutab kõnes luhtlauseid; esitab 

luuletust peast;  
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Lugemine  

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, 
sisukord, õppeülesannete esitus.  

Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) 
tundmaõppimine. Tähtedest sõnade, sõnadest 
lausete lugemine. Silpidest sõna moodustamine.  

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendamise 
järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, intonatsioon, 
tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele 
tähelepanu juhitakse). Lugemistehniliselt raskete 
sõnade ja sõnaühendite lugemaõppimine.  

Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine 
klassitahvlilt ja vihikust.  

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik 
saatelause alusel ja partnereid arvestades.  

Jutustava, kirjeldava, teabeteksti (õpilaspäevik, 
kutse, õnnitlus, saatekava, tööjuhend, raamatu 
sisukord) lugemine  

Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu 
ennustamine pealkirjade, piltide, üksiksõna alusel.  

Üksikute tingmärkide lugemine, tähenduse 
tabamine. Skeemide, kaartide, tabelite lugemine 
lasteraamatutes, lasteajakirjanduses ja kooli 
kirjalikes tekstides.  

Loole  lõpu  mõtlemine.  Tegelaste 
iseloomustamine. Tekstist õpitavate keelendite, 
sünonüümide otsese ja ülekantud tähendusega 
sõnade leidmine.  

Küsimustele vastamine, millele vastus on tekstis 
otsesõnu kirjas. Riimuvate sõnade leidmine 
õpetaja abiga. Jutu, muinasjutu, luuletuse, 
mõistatuse eristamine.  

Tekstid:  Liisusalm,  muinasjutt, 

 mõistatus,  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

tunneb häälik-tähelist vastavust, 
loeb õpitud teksti enam-vähem 
ladusalt, lausehaaval üksiku 
peatusega raskema sõna ees oma 
kõnetempos või sellest aeglasemalt;  

mõistab häälega või endamisi  

lugedes loetu sisu;  

vastab teksti kohta käivatele 
küsimustele, mille vastused on palas 
otsesõnu öeldud;  

leiab õpetaja abiga tekstist vastused 
lühikestele konkreetsetele  

küsimustele;  

mõtleb jutule alguse või lõpu;  

tunneb ära jutu (jutustus, 
muinasjutt), luuletuse ja mõistatuse 

on lugenud mõnda lasteraamatut, 
nimetab nende pealkirja ja autoreid, 

annab loetule emotsionaalse  

hinnangu (lõbus, tõsine, igav);   

luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, näidend.  

Loetud raamatu autori, kunstniku, tegelaste 
nimetamine, loetust jutustamine. Loetule 
emotsionaalse hinnangu andmine.  

Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või 

kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga.  
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Kirjutamine  
Kirjatehnika  

Kirjaeelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, 
joonistähtede kirjutamine. Väikeste kirjatähtede 
õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine. Tähtede 
seostamine, sõna ja lause ladumine ja kirjutamine  

Tahvlile,  vihikusse  ja 
 õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö 
vormistamine, puhtus, käekirja loetavus. Teksti 
ärakiri tahvlilt, õpikust.  

Õigekeelsus  

Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, 
võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kirjas. 
Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. 
Täishäälikupikkuse eristamine ja õigekiri, 
kaashääliku pikkusega tutvumine. Sulghäälik 
omasõnade alguses. I ja j ning h sõna alguses 
seoses tähtede õppimisega.  

Suur algustäht lause alguses, inimese- ja 
loomanimedes. Liitsõna vaatlus, moodustamine. 
Sõnade lõpu õigekiri –d ja –vad (mitmus) ning –b  

(tegus. 3. pööre) õigekirjaga tutvumine.  

Tutvumine jutustava(väit-), küsi- ja hüüdlausega.  

Lause lõpumärgid. Punkt, küsi- ja hüüumärk. 

Koma lauses (teksti vaatlus). Oma kirjutusvea 

parandamine õpetaja abiga.  Etteütlemise järgi 

sõnade ja lausete kirjutamine (15-20 sõna)  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

kasutab õigeid kirjutamisvõtteid, 
teab, kuidas väikesi ja suuri 
kirjatähti kirjutatakse ning sõnas 
õigesti seostatakse;  

kirjutab tahvlilt ära, vältides ühe 
tähe kaupa kirjutamist;  

täidab tahvlinäidise järgi õpetaja 

abiga õpilaspäevikut, paigutab 
näidise järgi tööd vihikutele, 

varustab töö kuupäevaga; koostab 
näidise järgi näidise ja kutse;  

kirjutab õpetaja juhendamisel 
pildiseeria, oma joonistuse järgi 
loovtöö;  

eristab häälikut, sõna, lauset; 

kirjutab omasõnade algusesse k,p,t;  

kirjutab õigesti lühemaid (kuni 2  

silbilisi) sõnu ja lauseid; teab, et 

lause lõpeb punktiga; teab, et lause 

alguses inimeste, loomade, oma 

kodukoha nimes  

kasutatakse suurt algustähte; 

kirjutab õigesti oma nime.  

  

EESTI KEEL  

Ainesisu  

2.klass  

Õppesisu  Õpitulemused  

Suuline keelekasutus   

Kuulamine  

Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk 
suluta kaashäälikul.  

Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise 
juhendi  meeldejätmine ja selle järgi 
toimimine.  Õpetaja  etteloetud 
 ainetekstist  oluliste mõistete 
leidmine ja  

 lihtsa  skeemi  koostamine  õpetaja 

juhendamisel.   

Suuline keelekasutus   

• eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi;  

• kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti 
ning toimib saadud sõnumi  

kohaselt õpetaja abil;  

• koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja 
kaardi õpetaja abil;  

• kasutab kõnes terviklauseid;  

• teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning 
õpetaja abil ka lähedase  

tähendusega sõnu;  
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Kaaslase ettelugemise kuulamine ja 
hinnangu andmine ühe  aspekti kaupa 
(õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte 
toetajana).   
  

Kõnelemine  

Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine 
aktiivse sõnavara  laiendamiseks.  

Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema 
dialoogi jälgimine,  hinnangud tegelastele ja 
sisule.  

  

Hääldus-  ja 
 intonatsiooniharjutused. 
Eneseväljendus   

dramatiseeringus ja rollimängus. Kõne eri 
nüansside (tempo,  

 hääletugevus,  intonatsioon) 
 esiletoomine dramatiseeringus jm  
esituses.   

Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, 
rühma esindajana),  rollimängud.   

  

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav 
kommenteerimine.   
  

Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi 
jm) kohta ja  põhjendamine. Arutlemine 
paaris ja rühmas: oma suhtumise   

väljendamine,  nõustumine  ja 
mittenõustumine, ühiste  seisukohtade 
otsimine.   

  

Sündmuse, isiku, looma, eseme 
kirjeldamine tugisõnade,  skeemi, tabeli 
abil.   

Mõtete  väljendamine 
 terviklausetena. Küsimuste 
 moodustamine,  küsimuste 
esitamine ja neile vastamine.  
  

Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste 

elu) mõtestatud  peast esitamine.  

• väljendab arusaadavalt oma 
soove ja kogemusi väikeses 
ja suures rühmas; vestleb 
oma kogemustest ja loetust; 

• annab õpetaja abil edasi 
lugemispala, õppeteksti, 
filmi ja  
sisu;  

• koostab õpetaja abil jutu 
pildi või küsimuste toel; 
mõtleb jutule alguse või 
lõpu;  

• vaatleb ja kirjeldab nähtut, 
erinevusi ja sarnasusi 
suunavate küsimuste toel;  

• esitab luuletust peast;  

  

  

teatrietenduse 

pildiseeria

,  

märkab 

õpetaja  

Lugemine   

Lugemistehnika  arendamine  õpetaja  

juhendite järgi: oma   

lugemisvea  parandamine,  kui  sellele  

Lugemine   

 loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt 

(lugemistempo võib olla kõnetempost 

aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu, 
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tähelepanu juhitakse,  enamasti väljendab  
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 sobiva  intonatsiooni  kasutamine.  

Lugemistehniliselt raskete  sõnade ja 
sõnaühendite lugema õppimine.  Kahekõne 
lugemine, intonatsiooni ja tempo valik 
saatelause  alusel ja partnereid arvestades.  

Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja 
rubriik, sõnastik)   

mõistev  lugemine.  Oma  ja 

 õpetaja  

käekirjalise teksti lugemine  
klassitahvlilt ja vihikust.  

Raamatu/teksti  üldine  vaatlus: 
 teksti paigutus, sisukord,  
õppeülesannete esitus. Üksikute 
tingmärkide  

(õppekirjanduse   

tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide,  

kaartide ja tabelite   

lugemine  õppekirjanduses  ning 
lasteraamatutes.   
Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, 
üksiksõnade jm alusel.   

Tekstist  õpitavate  keelendite, 
 samuti sünonüümide, otsese ja  
ülekantud tähendusega sõnade jms 
leidmine. Õpiku sõnastiku  kasutamine.   

Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu 
äratundmine.   
Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava 
koostamine (teksti   
jaotamine  osadeks);  skeemi/kaardi 
koostamine õpetaja abiga.   

Loetu põhjal teemakohastele küsimustele  

vastamine (ka siis,  

 kui vastus otse tekstis ei sisaldu). Loole 
alguse ja lõpu  mõtlemine. Tegelaste 
iseloomustamine.  

  

Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. 
Riimuvate sõnade  leidmine õpetaja abiga.  
Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, 
näidend, mõistatus,  vanasõna.   
Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, 
muinasjutt,   

mõistatus,  luuletus,  piltjutt, 
 vanasõna, jutustus, näidend,  
muistend.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

intonatsioon loetava sisu; mõistab 

häälega või endamisi lugedes loetu sisu;  

vastab  teemakohastele  (ka 
lihtsamatele  tekstis  mitte  otsese 
infoga seotud) küsimustele;  

leiab tekstis iseseisvalt vastused 
konkreetsetele küsimustele ja töötab 

õpetaja abiga eakohaste juhiste alusel; 
tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse, 

näidendi ja vanasõna;  

kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga 
sõnade leidmiseks algustähe järgi;  

on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab 

tegelasi ja annab edasi loetu sisu mõne 

huvitava, enam meeldinud episoodi järgi;  
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Loetud raamatu tutvustamine ja 
soovitamine. Vajaliku teose   

otsimine kooli või kodukoha raamatukogust 

autori ja teema  järgi täiskasvanu abiga.  

 

Kirjutamine Kirjatehnika Suurte ja 
väikeste kirjatähtede kordamine.  
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane  

kirjarida, õiged   

tähekujud ja seosed nii väikestel kui suurtel 
kirjatähtedel.   

Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku  

lehele, kirjapaberile;  
kuupäeva kirjutamine.   

  

  

  

  

Kirjalik tekstiloome  

Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja 
abiga.  

Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine 
küsimuste ja  tugisõnade toel.   

Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. 
Jutu ülesehitus:  alustus, sisu ja lõpetus; 
jutule alguse ja lõpu kirjutamine.   

Omakirjutatud  teksti  üle 
 kaaslasega arutlemine.   
  

Õigekeelsus  

Varasemale  lisanduvalt 
 keeleteadmised: täishäälikuühendi   

õigekiri,  suluta  kaashääliku  pikkus 
 ja õigekiri;  k, p, t s-i ja h kõrval; i ja 
j silbi alguses, h sõna alguses.   

Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted.   

  

  

  

Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja 
küsilause). Koma  kasutamine liitlauses 
kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul.  Suur 
algustäht oma kooli ja tuttavates 
kohanimedes.   

  

Kirjutamine  

• kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte 
kirjatähtede tähekujusid ja seoseid;  

• kirjutab tahvlilt või õpikust ära;   

• täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja 
kujundab vihikut, paigutab näidise järgi 
tööd vihikulehele, kirja joonelisele lehele, 
varustab töö kuupäevaga;  

• koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse  

ja teate;  

• kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse 
pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste  

abil;  

• eristab  häälikut,  tähte,  täis-  ja 
kaashäälikut,  silpi,  sõna,  lauset, 
täishäälikuühendit;  

• kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade 
algusesse ja  omandatud võõrsõnade 
algusesse;   

• märgib kirjas õigesti täishäälikuid;  

• teab peast võõrtähtedega tähestikku;  

• alustab lauset suure algustähega ja lõpetab 
punkti või küsimärgiga;  

• kasutab suurt algustähte inimeste ja 
loomade nimedes, tuttavates kohanimedes;  
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II kooliaste  

  

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

4.- 6. klassini on eesti keel õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi nii 

teabe- ja tarbetekstide kui ka kirjandustekstide lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel.  

Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse 

kaudu. Ainevaldkonna õppeainetes omandatakse keeleteadmisi ning erinevaid lugemise, 

kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus 

kõigis õppeaineis. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest teadlik, aktiivne ja 

vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja.   

  

2. Õppeaine kirjeldus  

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja kirjas 

on inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. 

Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Õppeaine toetab 

eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut, 

omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise 

kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest teadlik, aktiivne ja 

vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja. Õppeaine toetab ka õpilase identiteedi ja 

enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 1.–4. klassini on eesti keel 

õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, 

lugemine, kirjutamine, õigekeelsus). Nii teabe- ja tarbetekstide kui ka kirjandustekstide 

lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel omandatakse teiste õppeainete õppimiseks 

vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus 

oma mõtteid väljendada. Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja 

õigekeelsusõpetuse kaudu. Eesti keelt ja kirjandust õppides omandab õpilane keelelise 

suhtluse oskused ja vilumused, õpib oma mõtteid ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut 

analüüsima ning kogutud teavet üldistama. Õppeaine toetab õpilaste keelepädevuse ja 

kommunikatiivsete oskuste kujunemist ning esteetilist, kultuurilist ja sotsiaalset arengut.  

  

3. Üldpädevuste kujundamine õppeaines  

 Väärtuspädevus. Kõlbeliste ja esteetilis-emotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste 

kujundamine toimub loetavate harjutustekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab vaimseid ja 

kultuuriväärtusi: keelt kui rahvuskultuuri kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi tähtsat 

osa. Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist 

teabeallikatesse, sh meediasse.   

Keeleõpetus arendab olulisi õpipädevusi: lugemisoskust, tekstide mõistmist, eri liiki tekstide 

koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist, sh teatrietenduste analüüsi ja 

seostamist kirjandusallikatega (võimalusel õppekäik teatri- või muuseumikülastusena).   

Õppeaine toetab sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase maailmapilti ja 

ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja kirjaliku suhtluse 

oskusi, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.   

Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse õpilaste 

igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste 

otsimisega keeleõpetuses kui ka loovtöödes. Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse 

kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste omaalgatust ja 
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aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest.  

Keele- ja kirjanduspädevus. Õpilane   

1)  õpib väärtustama eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;   

2)  õpib tajuma keeleoskust õpioskuste alusena ning oma identiteedi olulise osana;  

3) omandab põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse;   

4) õpib olema keeleteadlik, väljendama end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, arvestama kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid;  

5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 

6) õpib kasutama asjakohaselt eri suhtluskanaleid; õpib  leidma, kriitiliselt hindama 

ning kasutama meedias ja internetis pakutavat teavet;  

7) loeb eakohast väärtkirjandust, õpib kujundama kirjanduse kaudu oma kõlbelisi 

tõekspidamisi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma arenenud isiksusena;   

8) õpib  mõistma, edastama  kirjandusteose või sisu ning hindab selle kunstilisi väärtusi;  

  9) õpib  kujundama ja väljendama oma isiklikku arvamust ning tunnustama ja arvestama 

teiste inimeste arvamusega;   

10) õpib väärtustama ausust ja õiglust, inimväärikat ja vastutustundelist käitumist;   

11) õpib  õppima, hankima teavet eri allikatest ning kasutama sõnaraamatuid ja 

käsiraamatuid.  

  

4. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

Eesti keele tunnid toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest keeletundides 

arendavad õpilased oma kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust; õpivad kirjutama eri 

tüüpi tekste , kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili.  

Võõrkeelte grammatilist süsteemi tundma õppides on toeks emakeeletundides omandatud 

keelemõisted, võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist.  

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemis- ja kirjutamisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab 

korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja 

korrektse keelekasutuse saavutamine, et ka matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu 

või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist 

kirjalikes töödes. Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head 

lugemisoskust ja tekstitööd, suulist ja kirjalikku eneseväljendust. Õpilane peab õppima õigesti 

kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi.   

Lisaks eelnevale saavad õpilased  keele- ja kirjandusalaseid teadmisi ja rakendavad neid 

õpitubades koos vanematega, algklasside tegevuspäeval, osaledes kirjandusnädala üritustel, 

emakeelepäeval,  kirjandushommikutel, raamatukogutundides, näitemängupäevaks ja 

jõuluetenduseks valmistudes, neil esinedes, teatrietendusi külastades, 

omaloomingukonkurssidel osaledes, öökooli,  õuesõppepäeva ja klassi perepäeva üritustel.  

  

5. Läbivad teemad  

 Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on ainevaldkonna 

õppeainetele eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt erinevaid harjutusetekste lugedes ja 

analüüsides, erinevatel teemadel jutukesi- kirjandeid kirjutades.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesmärgiseadega on kooskõlas kõik 

ainevaldkonnas taotletavad pädevused: õpipädevus,  suuline ja kirjalik väljendusoskus ning 

tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust 
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kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õpetegevus võimaldab õpilasel arendada 

loomevõimeid.  

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning 

tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid 

arengusuundumusi teemakohaste tekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide 

üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.  

Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest  

teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning 

õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.  

  

7. Hindamine  

Hinnatakse õpilase:  

1) suulist ja kirjalikku suhtlust;  

2) tekstide vastuvõttu;  

3) tekstiloomet;  

4) tekstide õigekeelsust.  

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, 
arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi 
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.   
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7. Õppesisu ja õpitulemused   

 4. klass   

Õppesisu   Õpitulemused  

Suuline ja kirjalik suhtlus   

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal 
tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine.   

Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja 
seoste leidmine. Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud 
teabe rühmitamine skeemi, märksõnade jm alusel.   
Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, 
kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide sisu ümberjutustamine.  

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus.   

Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Keelekasutus 
erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, 
täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus tekstis.   

Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus.  

Erinevate käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse 
avaldamine, seisukoha põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. 
Lisateabe otsimine.   

Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete 
sobiv sõnastamine (sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte 
lõpuleviimine).  
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng.   

Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, 
kirjeldamine). Eritüübiliste küsimuste moodustamine (nt intervjuu 
tegemiseks).   

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste 

alusel.  

Suuline ja kirjalik suhtlus  

• kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või 
juhendite järgi;  

• annab lühidalt edasi kuuldu sisu;  

• väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt 
koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega 
suheldes;   

• esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;  

• väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja 
ühemõtteliselt;  

• leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele 
probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist või 
kirjalikku vormi;  

• kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;  

• esitab peast luuletuse või rolliteksti;  
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Teksti vastuvõtt  

Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika 

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

Teksti vastuvõtt  

 loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat 

plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;  
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 jälgimine; lugemist hõlbustavad võtted. Oma lugemise jälgimine ning      

   lugemisoskuse hindamine.  

Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, 
juhend, tabel, skeem, kaart jm). Tekstide võrdlemine etteantud ülesande 
piires.   

Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik 
väljend). Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, üksiksõnade 
jm alusel. Enne lugemist olemasolevate teemakohaste teadmiste ja 
kogemuste väljaselgitamine, oma küsimuste esitamine ning uute teadmiste 
vastu huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin teada).   

Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht, aeg ja tegelased. 
Sündmuste järjekord. Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste 
käitumise motiivide analüüs. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. 
Küsimustele vastamine tekstinäidetega või oma sõnadega. Töö tekstiga: 
tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetu põhjal, 
märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava, 
skeemi/kaardi koostamine. Rollimäng. Dramatiseering.  

Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja 
loomine, riimuvate sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti 
mõtestatud esitamine (meeleolu, laad).  

Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe 
leidmine.  
Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. 
Loetud raamatu sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. 
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Loetud raamatust 
jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust 
lühikokkuvõtte tegemine.   

Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut 
kasutades.  

Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend, vanasõna, 
kõnekäänd, kiri.  

Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

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

vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või  

oma sõnadega, koostab teksti kohta küsimusi;  

leiab teksti peamõtte;  

kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja 
tegelasi;  

leiab tekstist vajalikku infot;  

tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, 
mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu, kirja;  

on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost  

(raamatut); tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi 

ning  

kõneleb loetust;  
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loomadest, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning 

kõnekäänud.  
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Tekstiloome  

Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, 
kokkuvõtlik, loov, valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste 
toel. Aheljutustamine.  Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste 
lisamisega.  

Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese 
kirjeldamine. Iseloomulike tunnuste esitamine.  

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

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks kohase 
sõnavara, tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja 
kehahoid.  

Jutustus pildi või pildiseeria põhjal, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel,  
fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid (juhend, nimekiri, 
retsept,       e-kiri, teade), ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, 
kuulutus, reklaam, arvamuslugu).  

Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või 

mõtteskeem, tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), 

teksti eri versioonide kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, 

tagasiside saamine.  

Tekstiloome  

• jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;   

• jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, 

märksõnaskeemi ja küsimuste toel;   kirjeldab 

eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;  

• kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga 
eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise eesmärgile, 
funktsioonile ja adressaadile;  

• kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) 
küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel;  

• teeb oma tekstiga tööd;  
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Õigekeelsus ja keelehoole   

Üldteemad  

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.  

Häälikuõpetus ja õigekiri  

Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Häälikute 
pikkuste eristamine.  

 Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja 
kaashäälikuühend.   

Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (nt jalgsi, kärbsed). h õigekiri.  
i ja j õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga.  Silbitamine 
ja poolitamine (ka liitsõnades).  

Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.  

Õigekeelsus ja keelehoole   

• märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja 
kaashäälikuid;  

• märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit;  

• kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse;  

• pöörab tegusõnu olevikus;  

• moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku;  

• poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);   

• kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt 
suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja suhtluspartnerile, 
jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid;   

• kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed  ja väike  

Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri.  

Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused.   

Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt. Etteütlemise järgi kirjutamine 
õpitud keelendite ulatuses (40–60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea 
iseseisev leidmine.  

Sõnavaraõpetus  

Sünonüümid. Antonüümid.  

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

Vormiõpetus  

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

Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine.  

Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine.  
Lauseõpetus  

Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause 

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

•  

•  

•  

algustähega õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte 
nimetused;   

tunneb ära liitsõna;  

leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite 

piires; parandab leitud vead sõnaraamatu, käsiraamatu, 
kaaslase ja/või õpetaja abiga.  kirjutab etteütlemise järgi 

sisult tuttavat teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi).  
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Otsekõne ja saatelause.  
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5.klass  

Õppesisu ja tegevused   

Eesti keel  

Õigekeelsus ja keelehoole  

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Murdekeel. 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.  

Sõnavaraõpetus  

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

erinevused. Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest.  

Vormiõpetus  

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad.  

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatav ja eitav kõne. Tegusõna pööramine ain-
suses ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis. Käändsõna. Käänd- 
sõnade 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 kirja- 

vahemärgistamine 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.   

  

Suuline ja kirjalik suhtlus  

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  

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  

Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline.  
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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 juhtumitest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus.  

Ajalis- põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus.  

Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. Arutlemine. Probleemide nägemine 

vaadeldavas nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine.  

  

Kirjandus  

Lugemine  

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  

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmustest või 
mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo 
jutustamine.  

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 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, tegelase 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 sisetunnused (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. Esitamine  

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  
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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.  

  

  

III kooliaste  

  

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Põhikooli eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;  

2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb teadlikuks 

keelekasutajaks;  

3) omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja 

avalikus elus ning edasiõppimisel;  

4) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

väljakujunenud keelekasutustavasid;  

5) õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata ning 

sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;  

6) õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma tekstitööoskusi 

nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;  

7) arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;  

8) harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid;  

9) suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega kaaslaste 

eesti keele omandamist.  

  

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, võimalusel osaleb 

teatrietendustel (õppekäik);  

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.  
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2. Õppeaine kirjeldus  

Keel kui kultuuri kandja ja mõtlemise põhivahend on oluline inimese tunnetuslikus arengus ning 
tema maailmapildi kujunemises. Keel kui ühiskonna toimimise põhivahendeid on tähtis inimese 
sotsialiseerumisel, tema kujunemisel ühiskonna tegusaks liikmeks. Sotsiaalne kirjaoskus 
tähendab kriitilist ja teadlikku toimimist keele toel nii isiklikus ja avalikus sfääris kui ka 
õppimises ja töös.  

Keel toimib tekstide kujul igas valdkonnas ning selle olukorratüüpides erinevalt; igaühele neist on 

omased kindlat liiki tekstid oma eri- ja üldsõnavara ning kirjakeele või argigrammatikaga.  

Seepärast on inimesele ühtviisi vajalikud teadmised ja oskused, mis hõlmavad keelt, selle variante 

ja tekste ning lubavad toime tulla suulise ja kirjaliku suhtlusega, tekstide vastuvõtu ning 

loomisega. Eesti keelel kui emakeelel ja hariduskeelel on õppekavas eriline koht: eesti keele 

oskus on nii õppekava omandamise alus kui ka eesmärk.  

III kooliastmes on neli õppevaldkonda: suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome 

ning õigekeelsus ja keelehoole.  

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili 
teel ning interneti keskkonnas kahe- või mitmepoolselt toimida, tekste kokku võtta ja vahendada 
ning saavutada häid tulemusi rühma- ja paaristöös.  

Teksti vastuvõtu õpetuse kaudu kujuneb teadlik suhe pikemate suuliste ja kirjalike tekstidega: 
kujundatakse oskust tekste valida ning leida, eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata, teadvustades 
kuulamise ja lugemise strateegiaid, võimet teksti järjest sügavamini mõista ning tekstile 
reageerida (võimalusel teatrietenduse või kino või muuseumi õppekäik).  

Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljenduse oskust, 
mille puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja 
tekstiliigile omases vormis väljendada ning edastada.  

Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest; eesti 

nüüdiskirjakeele teadlikku kasutamist, aga ka arusaamist keele arengust ja muutumisest. 

Valdkond annab aluse edenemisele teistes, eespool nimetatud õppevaldkondades, annab teadmisi 

eesti kirjakeele ja murrete stiilirikkusest ning kirjavara mitmekülgsusest.  

Õppevaldkondade lõimimise tulemusel areneb eakohaselt õpilase mõtlemisvõime, suhtlusoskus, 
enesetunnetus ja identiteet. Ta on võimeline eetiliselt, olusid ja partnerit arvestades suhtlema; 
kuulamis- ja lugemismaterjali oma eesmärkidel kriitikameelega valima ning analüüsima; tekstide 
toel teadlikumalt õppima ja tegutsema.  

Eesti keel kui õppeaine annab õpilasele võimaluse pidevalt ja mitmekülgselt suhelda, lugeda ja 
kirjutada, arendada oma loomevõimet ning tekitab huvi nüansirikka ja tõhusa suhtluse, mitut liiki 
ja laadi tekstide ning keele vastu.  

  

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, 
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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 
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 ja tõlgendamisel, 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 (võimalusel teatrietenduse või kino 
või muuseumi õppekäigu analüüs), 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, teatri, filmi, kujutava kunstiga) 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. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes põhikoolis  

Õpilaste väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnal väga oluline koht, arvestades 
kirjanduse kui kunstiaine spetsiifikat. Kirjandusõpetuses on peamine rõhk kõlbeliste ja 
esteetilis-emotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste kujunemisel loetavate ilukirjandusja 
aimetekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keelt kui 
rahvuskultuuri kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi tähtsat osa. Keeleõpetus väärtustab 
funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse.  

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 
tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 
kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist. 
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Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase 
maailmapilti ja ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja kirjaliku 
suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade 
esitamise ja põhjendamise oskust.  

Enesemääratluspädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide 
arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka 
loovtöödes. Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine 
projektides, mis eeldavad õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste 
rakendamist ning täiendamist eri allikatest.  

  

4. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

Ainevaldkonna õppeained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest keele- ja 

kirjandustundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning 

suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad 

kirjandustekste lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi 

tekste (sh arvamust, referaati, juhendit), kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad 

kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid.  

Võõrkeelte grammatilist süsteemi tundma õppides on toeks emakeeletundides omandatud 

keelemõisted, võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist. Väliskirjanduse autorite ja 

teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate 

autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ning 

kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.  

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse 

saavutamine, et ka matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise 

nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.  

Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd. 
Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide 
nimetusi. Loodusalased tekstid eesti/vene keele õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses 
aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised 
soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist, kujutluspiltide teket ja 
emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs 
toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja 
inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnaelus 
olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline 
mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Samaaegu toetavad sotsiaalaineid õppides 
omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes 
kajastatud ühiskonnaelu probleemide ja inimsuhete mõistmist. Keeletundides õpitakse riikide, 
ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme; 
ajaloo- ja ühiskonnatundides tuleks neid teadmisi konkreetsete näidete toel kinnistada. 
Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi on tarvis ning neid 
arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega töötades. 
Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs 
seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. 
Reklaami terviklik käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete komponentide eritlemist ja 
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analüüsi, mida võiks teha koostöös kunstiõpetajaga. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine 
vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest 
väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja 
esitamine, mis eeldab aineõpetajate koostööd.  

  

5. Läbivad teemad  

Valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel on erineval 
määral silmas peetud kõiki õppekava läbivaid teemasid olenevalt kooliastmest, õppeaine 
spetsiifikast ja seostest ühe või teise läbiva teemaga. Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus” ning 
„Kultuuriline identiteet” on ainevaldkonna õppeainetele eriomased teemad, mida käsitletakse 
läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle 
arutledes ning nende põhjal kirjutades.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” eesmärgiseadega on kooskõlas kõik 

ainevaldkonnas taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja 

kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, 

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õpetegevus 

võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid. 

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning „Tervis ja ohutus” käsitlus taotleb 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja 

turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid  

arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis 

tõstatatud  probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.  

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest (sh 
internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning 
õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.  

  

6. Hindamine  

III kooliastmes hinnatakse:  

1) suulist ja kirjalikku 

suhtlust;  

2) tekstide vastuvõttu; 

3) tekstiloomet;  

4) tekstide õigekeelsust.  

  

7. klass  
  

7. klassi lõpetaja õpitulemused eesti keeles  

• mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust; • tuleb toime eesti 
kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja 
põhireegleid;  

• suhtleb eesmärgipäraselt, valib konteksti sobiva suhtluskanali;  

• osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust ;  

• kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult;  

• leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, kasutab seda sihipäraselt;  

• kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest.  

Suuline ja kirjalik suhtlus  

• oskab valida suhtluskanalit; peab sobivalt telefonivestlusi ning kirja- ja meilivahetust;  
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• oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; väljendab oma 

seisukohti;  

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

hinnanguid;  

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

vormis.  

Teksti vastuvõtt  

• orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre), nende 

põhijooni ning kasutamise võimalusi;  

• loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka õpi- ja 

elutarbelisi tekste;  

• teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist; • teab peamisi 

mõjutusvahendeid;  

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

• reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: osutab, mis 
tekstis on jäänud arusaamatuks, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku, Tekstiloome  

• leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist;  

• tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma eesmärkidele;  

• oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet );  

• oskab eesmärgipäraselt kirjutada ning suuliselt esitada eri liiki tekste: referaati, kirjandit; 

kommentaare ja arvamusavaldusi;  

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

Õigekeelsus ja keelehoole  

• väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest;  

• tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ;  

• järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;  

• teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme  

• teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust ning 

vormistust;  

• leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade tähendusi, kasutusviise;  

• teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest;  

• rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates.  

  

7. klassi eesti keele ja kirjanduse õppesisu  

Suuline ja kirjalik suhtlus  

Suhtlusolukord, selle komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades osalemine. 

Suhtlusolukorra ja -partneri arvestamine.  

Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus. Suhtlemine 
rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö ajal arvamuse avaldamine ja 
põhjendamine. Kaaslase öeldu/tehtu täiendamine ja parandamine. Kaaslase tööle põhjendatud 
hinnangu andmine. Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine.. Kuuldust ja loetust kokkuvõtte 
tegemine ning asjakohaste küsimuste esitamine.  

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik. Keeleviisakus ja -väärikus. Aktuaalse 

meediateksti kommenteerimine vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline vahendamine.  
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Teksti vastuvõtt  

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

liiki tekstide lugemine ja võrdlemine.  

Kõne kuulamine ning märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste 
esitamine. Kõnest olulisema teabe ja probleemide leidmine ning kokkuvõtte tegemine. Meedia 
olemus ja eesmärgid tänapäeval. Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid. 
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine.  

Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus. Uudise 
ülesehitus ja pealkiri. Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri. Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk 
ja tunnused. Televisioon ning raadio: avalik-õiguslikud kanalid ja erakanalid, tele- ja 
raadioprogrammide koostamise põhimõtted. Kriitiline lugemine. Veebilehed: eesmärgid ja 
ülesehitus. Veebist teabe otsimine ning teabeallikate ja info kriitiline hindamine. Teabe 
talletamine ning süstematiseerimine.  

Teabetekstide (õpiku, populaarteadusliku teksti) eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus.. 

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

  

Tekstiloome  

Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande 
koostamine ning esitamine. Uudise kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus 
avaldatu eest. Uudise pealkirjastamine. Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava 
koostamine, mustandi kirjutamine. Kirjandi teema ja peamõte ning kirjandi ülesehitus. Teksti 
liigendamine. Arutlusteema leidmine ning sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide 
põhjal. Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus. Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik ning 
selle ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja võimalused. Kirja kirjutamine ja 
vormistamine, keelevahendite valik. Sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel 
suhtluseesmärkide järgi. Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära. Keeleteadmiste 
rakendamine töös tekstidega. Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted.  

Õigekeelsus ja keelehoole  

Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, 
kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. Silbitamine, pikk ja 
lühike silp. Poolitamine, sh võõrsõnade ja nimede poolitamine. Õigehääldus: rõhk ja välde. 
Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. ÕSist (nii veebi- kui ka 
raamatuvariandist) õigekirja ning õigehäälduse kontrollimine.  

Sõna ja tähendus. Sõnastuse rikastamine, sünonüümide tähendusvarjundid. Homonüümid 
ning veaohtlikud paronüümid. Fraseologismid, nende stiilivärving. Sõnaraamatute 
kasutamine sõnade tähenduse ning stiilivärvingu leidmiseks.  

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 ÕSist, vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Liit-, ühend-ja 
väljendtegusõna. Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Käändsõnad. Käänetevahelised 
seosed. Veaohtlikud käändevormid. Õige käändevormi leidmine ÕSist, vormimoodustus 
tüüpsõna eeskujul. Omadussõna võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad. Muutumatud sõnad.  

Määr- ja kaassõnade eristamine.  

Lause. Lause suhtluseesmärgid. Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause 
osalausete ühendamise võimalused, rindlause kirjavahemärgistamine.. Liht-ja liitlause sõnajärg. 
Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks.  
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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.  

  

8. klassi eesti keele ja kirjanduse sisu   

Eesti keel  

Õigekeelsus ja keelehoole  

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. Lauseühend. Lauseühendi õigekiri. Lauseühendi asendamine kõrvallausega. Liht- ja 

liitlause sõnajärg.  

Otsekõne, kaudne kõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudseks kõneks.  

Suuline ja kirjalik suhtlus  

Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades 
osalemine. Suhtlusolukorraga arvestamine. Suhtlemisel partneri arvestamine. Suulise 
suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus.  

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  

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  

Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse piires.  

Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. Refereerimine. Teabeallikatele ja alustekstidele 

viitamise võimalused. Viidete vormistamine.  
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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.  

  

Kirjandus Lugemine  

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  

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  

Teose mõistmist toetavad tegevused  

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 
vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või arvamusega, toetumata tekstile. Teksti 
kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. 
Arutlemine mõnel teoses käsitletul 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, tähendusekommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi 
olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste ülearutlemine. 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 iseeendaga, 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 peategelastevõrdlemine. Kirjanduse tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja 
koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuste 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.  
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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 detektiiviromaani 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  

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivijutu, 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, teosest valitud ja kommenteeritud tsitaatide kogumiku, 
tsitaadi (moto) alusel kirjandi või muud sellist. Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) 
tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta.  
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1. Gümnaasiumiastme eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid  

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.  

 

2. Õppeaine kirjeldus  

Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel ja keskne õppeaine. Eesti keele valdamine loob eeldused 

kõigi õppeainete edukaks omandamiseks, samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse 

põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutamise oskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet ning 

pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja eesti keele ning teiste õppeainete õppetegevuse tulemusel.  

Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks seotud, kuid tunnetuslikult erinevaks valdkonnaks: 

keelealasteks teadmisteks ning praktiliseks keeleoskuseks. Keelealaste teadmistega luuakse 

teoreetiline ja metakognitiivne alus praktilise keeleoskuse arendamisele. Ühtlasi avardavad 

teadmised keelest, selle kasutusest ja toimimisest õppimise, töö, isikliku ning avaliku elu 

valdkonnas õpilaste maailmapilti, andes ülevaate tekstide osast inimese ja ühiskonna toimingutes. 

Eesti keele kursustega püütakse tekitada õpilastes huvi keeleteaduse ja filoloogia vastu laiemalt 

ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi. Keeleteadlikkuse ning praktilise 

keeleoskuse arendamine valmistab õpilast ette toimima nüüdisaegse infoühiskonna tegusa 

liikmena; ajama enda, lähedaste ja huvirühma asju; haridusele vastavat tööd otsima ja sellega 

keeleliselt toime tulema ning elukestvalt õppima. Hea keeleoskus on iga inimese jaoks 

ühiskonnas eduka toimimise vältimatu eeldus. Seetõttu on praktilise keeleoskuse arendamine 

eesti keele kui õppeaine keskne osa, mida toetab keeleteadmiste omandamine.  

Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib 

märgisüsteemina, milline on eesti keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse ja 

iseärasuste poolest, millised on eesti murded ning kuidas eesti kirjakeel on ajalooliselt nende 

põhjal kujunenud. Tähtsal kohal on keele varieerumise käsitlemine – eristatakse kirjakeelt ja 

kõnekeelt, eri allkeeli ja slängi ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka eesti keele 

arendamise küsimusi ning Eesti keelepoliitikat. Keele ja ühiskonna suhete mõistmine aitab mõista 

keelt kui infovahetussüsteemi ning keskset identiteedi väljendajat. Süstemaatiline ülevaade 

antakse ka meediast ja mõjutamisest. Tänapäeva ühiskond on infoühiskond, milles meedial on 

keskne roll ühiskondlike protsesside ja tarbimiskäitumise mõjutajana. Käsitletakse reaalsuse 

konstrueerimist meedia vahendusel ning kuidas ja milliste keeleliste vahenditega luuakse samast 

nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses selgitatakse ajakirjanduseetikat.  

Käsitletakse ka reklaami ja selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi 

suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja manipuleerimisvõimalusi.  

Meediaõpetusega kujundatakse kriitilist meediatarbijat.  

Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide 

keelelisi ja stilistilisi erinevusi, vaadeldakse sõnavara stiililisi kihistusi ja tähendusnüansse ning 
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kirjutamise komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele. Süstemaatiline ülevaade antakse 

põhilistest stiilivigadest.  

Praktiline eesti keele oskus tähendab kirjakeele valdamist teksti vastuvõtu ja loomise oskuste – 

lugemise, kirjutamise, kõnelemise ja kuulamise ning neid siduva vahendusoskuse koostoimes.  

Lugemisoskuse arendamise laiem eesmärk on kujundada kriitilist teabekasutajat. 

Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. Selle 

oluline osa on võime siduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, viidata, 

tsiteerida ja refereerida teisi tekste, s.o kirjutada alustekstide põhjal. Kirjutamispädevuse 

vältimatu eeldus ja komponent on hea ning toimiv õigekirjaoskus. Kõnelemisoskus tähendab nii 

oskust esineda kui ka võimet valida suhtlusolukorrast ning vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon 

ja stiil, samuti võimet suhtlust või teemat alustada, arendada ning tõrjuda. Kuulamisoskuse 

arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja esinejat, tunda suulistes meediakanalites ära 

faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid 

küsimusi ning vastuväiteid.  

Õppeaine on üles ehitatud nii, et keeleteadmiste kursusi planeeritakse igale aastale üks – „Keel ja 

ühiskond” on 10., „Meedia ja mõjutamine” 11. ning „Teksti keel ja stiil” 12. klassis. Praktilise 

eesti keele kursusi õpitakse kõigis klassides, kusjuures keeleteadmiste kursuse õpe eelneb 

praktilisele kursusele või neid õpitakse paralleelselt.  

  

Gümnaasiumiastme kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja 

kirjandusteoseid, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;  

2) väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui 

loojat;  

3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja 

mõttemaailma arendajat (võimalusel teatrietenduse või kino või muuseumi õppekäik) ;  

4) loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre ning 

eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;  

5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi 

võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika);  

6) tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta teose 

mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit;  

7) kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab oma eetilisi ja esteetilisi 

väärtushinnanguid ning maailmavaadet;  

8) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid, arendab nii suulist kui ka 

kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust.  

 

Õppeaine kirjeldus  

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. Kirjandusõpetuse keskmes on kirjandus kui sõnakunst, mille 

loob kujundlik mõte ja väljendus. Ilukirjanduse aluseks on esteetiline ehk poeetiline funktsioon, 

mis põimub tunnetusliku funktsiooniga. Ilukirjandus kannab ühiskondlikke, ajaloolisi, rahvus- ja 

maailmakultuurilisi, vaimseid ning tundelisi väärtusi, mille mõistmine ja järgimine aitab tagada 
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kultuuri järjepidevuse ning ühiskonna jätkusuutlikkuse. Kirjandusõpetuse alus ja funktsioon on 

poeetika, mille tundmine ja mõistmine tagab elulise ettevalmistuse kunstisuhtluseks.  

Gümnaasiumi kirjandusõpetus, toetudes põhikooli kirjandustundides omandatule, jätkab teksti- ja 

lugejakeskset kirjandusõpetust. Erilist tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui terviku 

mõistmisele, tekstide analüüsile ja tõlgendamisele eri vaatepunktidest (analüüsides lisaks 

kirjandusteostele ka võimalusel teatrietendusi, kinokunsti esitlusi jne). Kuna sõnakunstiteos 

põhineb kujundil, siis on ainesisus rõhutatud kirjanduse kunstilist aspekti, mis hõlmab kirjanduse 

poeetika tundmist ning kujundlikkuse mõistmist selle mõttelis-tundelises ühtsuses ja 

mitmetähenduslikkuses. Diakroonilise, s.o kirjandusloolise lähenemise kõrval on eelistatum 

sünkrooniline, s.o voolule, suunale, žanrile või teemale keskenduv, käsitlus või nende kahe 

lähenemisviisi põiming, kus tekstikeskselt analüüsilt liigutakse tekstiväliste taustade, ülevaadete 

ja seosteni. Võimaluse korral vaadeldakse eesti ja maailmakirjandust võrdlevalt.  

Kirjandusõpetus juhindub õppeainesisesest lõimingust, kus mitmesugused keelelised, teaduslikud, 

ajaloolised ja kultuurilised teadmised ning oskused on omavahel täiendussuhtes, kuid pöörab 

tähelepanu ka ainetevahelisele lõimingule, aidates paremini aru saada kunstist, muusikast, teatrist, 

filmist, pärimuskultuurist ning tänapäeva kultuurist laiemaltki. Kultuuriloolise tausta 

konkretiseerimiseks on vaja kirjanduse kõrval osutada teistelegi õppeainetele: ajaloole, 

ühiskonnaja inimeseõpetusele, geograafiale, muusikale, kunstile, filosoofiale ja teistele.  

Gümnaasiumi kirjanduse ainekavas on viis kohustuslikku ja neli valikkursust. Kohustuslikud 

kursused nende soovituslikus järjekorras võtavad arvesse õpilase abstraktse mõtlemise võimet, 

selle arengut ja lugemuse suurenemist. Kursused pakuvad ainesiseseid ja -väliseid lõimingu 

võimalusi, nende järgnevus eeldab ja kasutab eelnevalt õpitut. Kursuste sees võib õppesisu 

järjekorda vajaduse korral muuta, lõhkumata seejuures selle sisulist tervikut ja aineloogikat.  

Loetud tervikteoseid käsitletakse vastavate teemadega seostatuna kursuse jooksul. Kohustuslikud 

kursused on järgmised:  

1. „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”  

2. „Kirjandus antiigist 19. sajandini”  

3. „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid”  

4. „20. sajandi kirjandus”  

5. „Uuem kirjandus”  

Kursuste õppesisus märgitud autorite ning kirjandusteoste valikul on arvestatud eesti ja 

maailmakirjanduse, klassika ning nüüdiskirjanduse põhjendatud proportsioone. Lugemisvarasse 

tuleb haarata üldpädevuste kujundamist ja läbivate teemade käsitlemist võimaldavaid teoseid nii 

proosa-, luule- kui ka draamakirjandusest. Õppesisus nimetatud teoste hulgast valib õpetaja 

lähemaks vaatluseks õpilaste soove ja võimeid arvestades õpitulemustes sätestatud arvu jagu 

tervikteoseid. Ülejäänud õppesisus nimetatud autorite loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult 

või lühemaid tekstinäiteid analüüsides ning tõlgendades. Autorite ja teoste valikuvõimalusele 

osutab sõna „või”, valikute jätkuvusele lühend „jt”. Autorite ja nende teoste kordumine eri 

kursuste õppesisus on taotluslik: eesmärk on võimaldada õpetajale paindlikku lähenemist 

kursuste ülesehitamisele ning varieerimisele. Varasemate kursuste käigus käsitletud autoreid või 

teoseid ei pea hilisemate kursuste käigus kordama, kursuste õppesisu maht on sellevõrra väiksem. 

Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on soovitatav lugeda ja analüüsida üht kirjandusteost 

tema kodukeelt esindava maa kirjandusest.  

Kirjandusteoste käsitlemiseks on vaja tunda kirjanduslikke mõisteid. Eeldatakse, et õpilane oskab 

neid teksti analüüsides või luues sobivas kontekstis kasutada ning oma sõnadega seletada, 

toetudes vajaduse korral õppematerjalidele. Mõisted on ainekavas esitatud tähestikjärjestuses, 

kusjuures nende osaline kordumine kursuste õppesisus on taotluslik, et aidata õpetajal paremini 

õpet korraldada.  
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Esimese kursuse „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine” eesmärk on selgitada õpilastele 

kirjanduse kui sõnakunsti olemust, näidates, kuidas kasutatakse rikkalikke keelevahendeid 

tähenduslike ning esteetiliselt nauditavate tekstide loomiseks. Tegeledes erinevate 

lugemismudelite ja tõlgendusviisidega, keskendub kursus ilukirjanduse poeetika 

tundmaõppimisele, kujundlikkuse mõistmisele selle mõttelis-tundelises ühtsuses. Avastada ja 

kirjeldada kunstilise teksti poeetikat, näidata kirjutamise eri võimalusi, analüüsida ning 

tõlgendada konkreetseid proosa- ja luuletekste, näidata eepika ja lüürika väljendusvahendeid – 

selles seisneb kursuse tuum ning ka kogu kirjanduse mõistmise alus. Kursuse käigus omandab 

õpilane tekstianalüüsi võttestiku, mida laiendavalt ja süvendavalt kasutatakse ka järgmiste 

kursuste käigus. Kirjandusteose analüüsikese võib asuda kas autoris, lugejas või teoses. 

Autorikeskne lähenemine seob teose tähenduse autori tahtega, näeb kirjandusteoses autori 

maailmavaate ja elukogemuse kajastust. Lugejakeskne lähenemine eeldab, et kirjandusteos 

valmib lugeja kaasabil. Teosekeskne lähenemine huvitub kirjandusteosest kui iseseisvat elu 

elavast tähenduslikust tervikust, mis omakorda koosneb paljudest tasanditest ja elementidest.  

Kursus tegeleb nende kolme lähenemisviisi avarate võimalustega nii eesti kui ka 

maailmakirjanduse autorite ja teoste näitel ning õpilase kui lugeja positsioonilt. Loetud proosa- ja 

luuletekstide analüüsimine ning tõlgendamine toetub poeetika mõistevaramule, mille teoreetiline 

tundmine pole eesmärk omaette. Kirjandusõpe lähtub loetud terviktekstidest või 

tekstikatkenditest, mida analüüsitakse poeetikakeskselt ning tõlgendatakse diskussiooni käigus. 

Esmatähtis on tegeleda tekstisiseste tasandite (fiktsionaalne maailm, narratiiv, kujundisüsteem 

jm) analüüsiga, millelt liigutakse tekstiväliste tasandite (kultuurilooline taust, autori tähtsus, teose 

vastuvõtt jm) vaatluseni. Poeetikakeskseks kirjanduskäsitluseks on soovitatav valida proosatekste 

nii eesti kui ka maailmakirjandusest ja luuletekste peamiselt eesti autoritelt.  

Kirjandus, olles kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse tulemus, kannab erilisi väärtusi: 

ühiskondlikke, ajaloolisi, rahvus- ja maailmakultuurilisi, mõistelisi ning tundelisi. Seepärast 

käsitletakse selles kursuses kirjanduse rolli ja väärtust, mille tundmine aitab omakorda kaasa 

ühiskonna ja kultuuri sügavamale vastuvõtule ning inimelu mõistmisele.  

Teise ja neljanda kursuse „Kirjandus antiigist 19. sajandini” ja „20. sajandi kirjandus” eesmärk on 

kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning ajatelg edasisteks 

kirjandusõpinguteks. Selleks antakse põgus ülevaade maailmakirjanduse kujunemisetappidest, 

ajastute- ja vooludevahelistest seostest, nimetades perioodide ajapiirid ja tunnused, tähtsamad 

žanrid, autorid ja teosed. Kursused keskenduvad ainult kõige iseloomulikumale käsitletavas 

ajajärgus, luues ettekujutuse voolude ja žanride tekkest ning levikust. Ainesisus on esitatud 

ajastut kõige ilmekamalt esindavad autorid, kelle hulgast teeb õpetaja valiku, keda põhjalikumalt 

tutvustada, arvestades tekstide kättesaadavust, oma eelistusi, aega, õpilaste võimeid ja huve. 

Kummagi kursuse vältel loetakse tervikuna läbi vähemalt neli ainekavas nimetatud autori teost nii 

eesti kui ka maailmakirjandusest. Ülevaateteemade kõrval on tähtis pakkuda õpilasele võimalust 

otsida tekstidest ajastule või voolule iseloomulikku, et õpikust loetut või õpetaja räägitut 

kinnistada. Ajastute, voolude ja neid esindavate autorite teostega tutvutakse kursuste jooksul kas 

terviktekstide või tekstikatkendite kaudu. Õppesisus on esitatud mitmeid arutlusteemasid, mille 

eesmärk on ärgitada diskussiooni kirjanduse olemuse ja ilmingute üle. 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. Kõigi arutlusteemade käsitlemine pole kohustuslik.  

Maailmakirjanduse arengulooga paralleelselt vaadeldakse kirjanduse kujunemist Eestis, pöörates 

tähelepanu sellele, millised on eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunktid, ühis- ja erijooned. 

Kursuste jooksul kinnistub arusaam, et eesti kirjandus ei ole eraldiseisev nähtus, vaid moodustab 

koos teiste maade autorite loominguga maailmakirjanduse terviku.  
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Kolmas kursus „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid” toetub varasemale kirjandusteose analüüsi- ja 

tõlgenduskursusele, mis annab õpilasele aluse aktiivselt ja iseseisvalt lugeda ning teoseid 

analüüsida ja tõlgendada: teoseid põhiliigi ja žanri põhjal käsitledes kasutatakse poeetikaanalüüsi 

mõisteid ja võtteid. Kursuse eesmärk on süüvida põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurida 

põhiliike ja žanre, anda ülevaade žanride kujunemisest ja mitmekesisusest ning neid 

iseloomustavatest tunnustest. Õpilane laiendab, süvendab ja kinnistab oma teoreetilisi teadmisi 

tekstikatkendite ning tervikteoste analüüsi ja tõlgendusega. Kursuse jooksul peab õpilane 

tervikuna läbi lugema vähemalt neli proosa- või draamateost ja ühe eesti autori luuletuskogu. 

Kursuse eepika osa keskendub esmajoones romaani kujunemise ja alaliikide tutvustamisele, 

alates žanri sünnist ning lõpetades postmodernistliku romaaniga; suuremat tähelepanu pööratakse 

ka novelližanri arengule ja mitmekesisusele. Käsitletavad tekstid pärinevad nii eesti kui ka 

maailmakirjanduse autoritelt, mis võimaldab võrdlevat vaatlust. Lüürika ja lüroeepika osa annab 

ülevaate olulisematest luulevormidest, mida kinnistatakse eeskätt eesti luuletajate tekstinäidetega.  

Kursuse dramaatika osa tutvustab näitekirjanduse žanre, rõhk on ühe või kahe draamateose 

põhjalikumal käsitlusel. Soovitav on kursuse raames analüüsida ka ühiselt vaadatud lavastust. 

Viienda kursuse „Uuem kirjandus” põhieesmärk on anda ülevaade peamiselt tänapäeva eesti 

kirjandusest, kirjandussituatsioonist, tähtsamatest teostest ning kirjaniku rollist iseseisvuse 

taastanud Eesti ühiskonnas. Selle kõrval käsitletakse ühtlasi mõningaid nüüdisaegse 

väliskirjanduse näiteid. Kursus pakub õpilastele hea võimaluse analüüsida, tõlgendada ja võrrelda 

teoseid, mis on ilmunud lähiminevikus või nüüdisajal. Kirjandus on ühiskondlike muutuste 

tundlik peegeldaja, seega aitab kursus juhtida õpilaste tähelepanu tänapäeva teemadele ja 

probleemidele, ärgitades neid kaasa mõtlema, ajastuseoseid looma ja oma hoiakut kujundama. 

Ainekavas esitatud autorite loend peegeldab uuema eesti kirjanduse paremikku, mitmekesisust ja 

stiilirikkust, aga ka vasturääkivust, poleemilisust ning kirjanduse kunstilise taseme ebaühtlust. 

Kursuse eesmärk ei ole nüüdisaegse eesti kirjanduse kaanoni kehtestamine, vaid uusima 

kirjanduse tutvustamine ja aktiivse arutluskeskkonna loomine. Kursuse eripäraks on selle sisu 

pidev uuenemine, mida ainekava ei saa igal aastal fikseerida. Soovitatavalt võiks kursuse mahust 

ühe osa planeerida kõige uuematele teostele, mis on ilmunud viimase paari aasta jooksul. 

Õppesisus nimetatud autorid ja teosed on õpetaja jaoks eelkõige pidepunktid, millele 

arutlusteemades toetuda. Põhjalikumaks analüüsiks valib õpetaja vähemalt viis teost: kolm 

tänapäeva kirjanduse n-ö tähtteost, ühe luuletuskogu ja ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kohustuslikuks lugemiseks mõeldud uudisteose võib valida nii õpetaja ettepanekul kui ka õpilase 

enda huvidest lähtudes. Teoseid tõlgendades on tähtis tekitada lugejakeskne diskussioon eetilistel 

ja esteetilistel teemadel, välistada üheseid hinnanguid ning näidata uue aja kirjanduse õnnestumisi 

ning vaieldavusi. Probleemipõhine ja isiklikku argumenteerimist õhutav arutelu, mis käsitleb 

teoste kunstilisi ja moraalseid väärtusi, on siingi eelistatav. Kursuse jooksul on soovitav kohtuda 

mõne eesti kirjanikuga ning vaadata teatris mõnd uut lavastust.  

Valikkursused seovad kirjandust teiste kunstiliikidega ning käsitlevad metakirjanduslikke 

teemasid. Nende kursuste eesmärk on avardada noore inimese üldist maailmapilti ja pakkuda  

sügavamat sissevaadet kirjandusse.  

Valikkursused on järgmised:  

1. „Kirjandus ja müüt”  

2. „Kirjandus ja ühiskond”  

3. „Draama ja teater”  

4. „Kirjandus ja film”  
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Keele- ja kirjanduspädevus  

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka 

kirjalikus suhtluses;  

2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult;  

3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii  

teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates; 4) hindab 

kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid;  

5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust;  

6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, 

kujutlus- ja mõttemaailma arendajat;  

7) teab eesti, vene ja väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, seostab neid 

ajajärgu ja kultuurikontekstiga;  

8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi 

kujundeid; 9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.  

  

Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused  

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Keele ainekavas on 6 ja 

kirjanduse ainekavas 5 kohustuslikku kursust.   

Eesti keele kohustuslikud kursused on „Keel ja ühiskond”, „Meedia ja mõjutamine”, „Teksti keel 

ja stiil”, „Praktiline eesti keel I”, „Praktiline eesti keel II” ja „Praktiline eesti keel III”.   

Kohustuslikud kirjanduskursused on „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”, „Kirjandus 

antiigist 19. sajandini”, „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid”, „20. sajandi kirjandus” ning „Uuem 

kirjandus”.   

Valikkursused on „Kõne ja väitlus”, „Müüt ja kirjandus”, „Kirjandus ja ühiskond”, „Draama ja 

teater” ning „Kirjandus ja film”.   

  

3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes  

Peamised ainevaldkonnas taotletavad üldpädevused on keelepädevus ja kunstiline pädevus. 

Viimane hõlmab kirjandus-, teatri- ja filmialast pädevust. Kirjanduspädevust kujundatakse 

kohustuslike ja valikkursuste, teatri- ja filmialast pädevust valikkursuste kaudu. Nende 

valikkursuse õpe toetab ja süvendab kirjanduspädevuse omandamist ja kunstipädevuse 

kujunemist tervikuna. Olenevalt keele- ja kirjandusõpetuse eripärast toetatakse ka teiste 

üldpädevuste kujunemist.  

Väärtuspädevuse kujundamisel on oluline koht nii keele kui ka kirjanduse ainekavades. 

Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust, õigekeelsust ja sobivate keelevahendite 

valikut suulises ja kirjalikus suhtluses teiste inimestega, suhtlusoskust, samuti teadlikku kriitilist 

suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. Keeleõpetus rõhutab ka vaimseid väärtusi: emakeele 

eripära ja arenguloo tundmist, murdekeeli kui keele rikkust, keele eri kasutusvaldkondade 

tundmist. Nii keele- kui ka kirjandusõpetus väärtustab ja suunab õpilast märkama keelekasutuse 

esteetilist külge, keeleõpetus erinevate stiilide eritlemisel, kirjandusõpetus kirjandusteose 

kujundliku keele analüüsimisel. Kirjanduse kujutusobjektiks on inimene tema suhetes teiste 

inimestega ning toimetulek ühiskonnas. Kirjandusteoste lugemisel ja analüüsimisel puutub 

õpilane kokku nii üldinimlike kõlbeliste väärtuste, teoses kajastatud ajajärgu sotsiaalsete väärtuste 

kui ka kultuuriväärtustega. See protsess kujundab õpilasel kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid 

ning tõekspidamisi, aga ka suhtumist kirjandusse kui kunstiloomingusse ja kirjanikku kui 

loojasse, kultuuriidentiteeti ja lugupidavat suhtumist oma ning teiste rahvaste kirjandusse ja 
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kultuuri laiemalt. Eri ajastuid ja ühiskonnaelu kajastavate teoste lugemine ning tõlgendamine, 

neis käsitletud probleemide ja väärtussuhtumiste seostamine nüüdisajaga toetab ka sotsiaalse 

pädevuse kujunemist.   

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad ka olulisi õpioskusi: eri liiki tekstide analüüsi ja 

mõtestamist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist; oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

  

4. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja õppeainetega  

Eesti keel on ühtaegu õppe läbiviimise keel ja keskne õppeaine. 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. Samas toimub keeleoskuse järjekindel ja teadlik arendamine siiski 

valdavalt keele- ja kirjandustundides, kuid pidev koostöö teiste ainete õpetajatega on kindlasti 

tulemuslik. Eesti keele ja kirjanduse õpetamise teiste õppeainetega lõimimiseks on teisigi 

võimalusi kui keeleõpe. Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi 

võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib 

teadlikul suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles 

lugemise vastu. Loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa 

looduse tundmaõppimisele ja väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega seotud 

esteetilisemotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise kujundi 

analüüs, selle tähenduse mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu looduse ilule ja 

väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond 

mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs mõjutab maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. 

Kirjandusõpetuse taotlus suunata õpilasi erinevate ajastute kirjandusteoseis käsitletud probleeme 

tänapäevaelu ja inimestega seostama soodustab kindlasti õpilaste sotsiaalse pädevuse kujunemist. 

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs 

soodustab arusaamist kunstilisest kujundist kui kunstiainete üldmõistest ja mis tahes kunstiteosest 

kui kunstiliste kujundite süsteemist, mis kannab teatavat autoripositsiooni ja sõnumit. 

Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja väljendusvahendite 

mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab 

arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja seostest ajastu 

kunstisuundumustega.  

  

5. Lõiming läbivate teemadega  

Ainevaldkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel on 

õppekava läbivaid teemasid silmas peetud erineval määral, olenevalt õppeaine spetsiifikast ja 

seostest ühe või teise läbiva teemaga.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” eesmärgiseadega on kooskõlas järgmised 

ainevaldkonnas taotletavad pädevused: eri liiki tekstide lugemise, tõlgendamise ja koostamise 

oskus, korrektne suuline ja kirjalik väljendusoskus, arutlus- ja suhtlusoskus. Valdkonnas 

arendatakse ka õpilaste suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada, koostööd teha ning 

probleeme lahendada. Õppetegevus võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi 

ning arendada loomevõimeid.  

Läbiv teema „Teabekeskkond” on ainevaldkonna õppeainetes tähtsal kohal. Oskuste kujundamine 

teabekeskkonna vahendite kasutamiseks toimub praktilises tegevuses, mis hõlmab eri allikatest 
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(sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning kasutamist nii õppeteemakohaste 

teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.  

Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus” ning „Kultuuriline identiteet” on ainevaldkonna 

õppeainetele eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi 

teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.  

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning „Tervis ja ohutus” käsitlus taotleb 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja 

turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes, eeskätt praktilise keele 

kursustes toetatakse neid arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja 

analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.   

  

6. Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest.  

Praktilise eesti keele kursustes kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste sisulisi 

teemasid praktilise keeleoskuse arendamiseks. Seetõttu võib praktilise eesti keele tundides tehtud 

tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste eesti keele kursuste õpitulemuste 

saavutatust, hinnata ja arvestada vastavate kursuste osalise sooritusena. Samuti võib 

kirjanduskursustes ja teistes eesti keele kursustes tehtud tööde praktilise eesti keele kursuse 

õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise eesti keele kursuse osalise 

sooritusena.  

  

10. klass EESTI KEEL  

I kursus „Keel ja ühiskond” 

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;  

5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.  

 

 

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. Häälikusüsteem, 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.  
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II kursus „Praktiline eesti keel I”  

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;  

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

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.  

  

10. klass KIRJANDUS  

I kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine”  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul 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 keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, 

kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;  
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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.  

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. 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.  

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, 
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väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiil luules: huumor, iroonia, grotesk, 

sarkasm.  

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.  

II kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandini”  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul 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.  

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 Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert 

Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse algus 

(Juhan Liiv, Eduard Vilde).  
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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.  

  

  

11. klass EESTI KEEL  

I kursus „ Meedia ja mõjutamine”  

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; 7) tunneb meediatekstis ära 

argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted;  

7) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse 
teemadel; 9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida 
selleks sobivaid keelevahendeid.  



  45  

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 meelelahutus- 

ajakirjanduse 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. Erandlikud keele ja tähelepanu äratamise võtted. 

Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.  

II kursus „Praktiline eesti keel II”  

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; 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;  

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

 

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.  
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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.  

11. klass KIRJANDUS  

I kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”  

Õpitulemused   

Kursuse lõpul õpilane:  

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;  

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.  

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. 
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Eepika  

Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. Romantiline romaan 

(Emily Jane Brontë „Vihurimäe“ või  Prosper Mérimée „Carmen“). Realistlik romaan (Honoré de  

Balzac „Isa Goriot“ või Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“, Anton Hansen Tammsaare 

„Tõde ja õigus“). Romaani alaliigid. Kujunemisromaan (August Gailit „Ekke Moor“). Ajalooline 

romaan (Jaan Kross „Keisri hull“ või Mats Traat „Tants aurukatla ümber“). Psühholoogiline 

romaan (Eduard Vilde „Mäeküla piimamees“ või Gert Helbemäe „Ohvrilaev“). Maagilisrealistlik 

romaan (Gabriel García Márquez „Sada aastat üksildust“). Armastusromaan (Knut Hamsun 

„Victoria“ 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 Kurt Vonnegut „Tapamaja, korpus viis“ või Mati Unt „Doonori 

meelespea“ või Wimberg „Lipamäe“). Novell (Giovanni Boccaccio või Edgar Allan Poe; 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 jt.  

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.  
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II kursus „20. sajandi kirjandus”  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

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.  

  

Õppesisu  

Temaatika  

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. 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 
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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 ühiskondlikpoliitilised 

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. 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.  

  

  


