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KIRJANDUSE ÜLDOSA 
 

 

AINE PÄDEVUSED 
 
Kirjanduse õpetus Audentese Erakooli põhikoolis toetab riiklikus õppekavas määratletud üld-
, valdkonna- ja õppepädevuste kujunemist. 
Põhjalikumalt on võimalik kujundada järgmisi pädevusi. 
 

• Suhtluspädevus. Tänu suhtluspädevusele suudavad õpilased lugeda ning mõista teabe- ja 
tarbetekste, ilukirjandust; samuti kirjutada ise eri liiki tekste, kasutades kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili, pädevust aitavad arendada praktilised ülesanded tundides, 
tekstide analüüsid. Kõigis klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, 
kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste 
kogemustest, huvidest ja vajadustest, lähtudes murdeikka jõudvatest noortest. Eesmärk on 
saavutada eakohased teadmised, oskused ja hoiakud. 

• Enesemääratluspädevus aitab mõista ja hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi, mida 
õpilased saavad oma töödes väljendada, püüda sõnastada, sarnaselt saavad õpilased oma 
töödes kajastada ka omandatud väärtus- ja sotsiaalseid pädevusi, hinnates inimsuhteid ja 
teostades ennast. Paljud kirjandusteosed annavad hinnanguid väärtustele, millest saab omi 
järeldusi teha.  

• Matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevus on suutlikkus mõista ja kasutada matemaatikale 
omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades; 
matemaatikapädevus on vajalik ristsõnade lahendamisel, vigursalmide lugemisel ja 
mõistmisel. Oma õpipädevusi arendades tuleb kasutada erinevaid õppimismeetodeid, nt 
vaatluse ja uurimuse tulemuste esitamine erivormides: tabel, diagramm, 
arvutipresentatsioon. Tundides kasutatakse kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe 
meetodeid, mis võimaldavad stimuleeritud olukordades ennast proovile panna ja õpitud 
teadmisi ja oskusi rakendada. Oluline on seostada õpitut praktikaga, anda õpilastele 
valikuvõimalusi ehk lasta neil endil otsustada. 
 
 

LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA 
 
Kirjanduse ainekava arvestab teiste õppeainete ühisosaga, sidudes erinevaid õppeaineid. 
Kõige suurem on ühisosa ajalooga, sidudes erinevate ajastute teoseid, luues üldise 
maailmapildi. Sarnane on seos ka inimeseõpetusega, sest ilukirjandus annab võimalusi 
arutada sotsiaalseid suhteid; inglise ja vene kirjandusega seosed annavad lõimingu ka nende 
keeltega. 
Arvutiõpetus – tekstide koostamine ja sellega seonduv tekstitöötlus, lisaks nt diagrammide 
koostamine.  
Õuesõppetundides on võimalik korraldada kehalise kasvatusega lõimimist, nt orienteerumist, 
mille punktide ülesanded on seotud kirjandusega. 
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Õppevaldkondade lõimimisel areneb õpilase mõtlemisvõime, suhtlusoskus, enesetunnetus. Ta 
on võimeline eetiliselt, olusid ja partnerit arvestades suhtlema; kuulamis- ja lugemismaterjali 
oma eesmärkidel kriitikameelega valima ning analüüsima; tekstide toel teadlikumalt õppima 
ja tegutsema. 

Kirjandus 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 kirjanduse vastu. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on abiks materjali otsimisel ja töötlemisel. Nimetatud 
õppevaldkondade sidumine erinevates õppeainetes annab lisateadmisi ja -oskusi. 

 

LÄBIVAD TEEMAD 
 

Keskkond ja jätkusuutlik areng  
Arendatakse koostöösuhteid, õpitakse märkama ja mõistma arvamuste paljusust, arvestama 
teiste inimestega. Õpilane peab olema keskkonnateadlik ja andma aru enda tegevuse 
tagajärgedest. 
Läbiva teema käsitlemine keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide 
käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja 
lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. Arendatakse ümbritsevasse 
säästvat suhtumist ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning 
toimima keskkonda hoidvalt. 
 

Kultuuriline identiteet 
Õpilasel tekib ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja ta väärtustab omakultuuri, oskab 
nimetada Eestis ja selle lähiümbruses elavaid rahvusi, teab sugulaskeeli ja -rahvaid, oskab 
tuua näiteid nende tavade ja kommete kohta. Olulisel kohal on tolerantsus ja mõistmine. 
Läbiva teema käsitlemisel on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja 
inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse respekteerima 
erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse rikastamise 
vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja 
oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu.  
 

Teabekeskkond 
Õpilastele tutvustatakse noortele mõeldud ajakirju, võimalusi teabe saamiseks erinevatest 
allikatest. Oluline on kriitilise analüüsi võime, selekteerida eetilist ebaeetilisest. 
Läbiva teema käsitlemisel on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis toimimise 
seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane 
harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget 
suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht 
ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat 
teavet. 
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Tervis ja ohutus 
Eesmärk on õnnetuste tekkepõhjuste teadvustamine, et õpilane teaks tervist tugevdavaid ja 
tervist kahjustavaid tegureid ning tervise riske, stressiga toimetuleku võimalusi. Teemas on 
võimalik käsitleda abivajaja tähelepanemist, toetamist. 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel pööratakse teadmiste ja oskuste kujundamise 
kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse 
elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt 
vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne 
riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus – 
teemade esitamine vastavalt ealisele teadlikkusele).  
Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja 
demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele metoodikal 
põhinevad tunnivälised projektid. 
 
 

HINDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 
 
Hindamise aluseks on Audentese õppekava, mis lähtub riikliku õppekava põhimõtetest. 
Veerandihinne kujuneb järgmiste võimalike hinnete põhjal: 

• 1-2 kontrolltööd ja/või kirjandit 

• kirjandusteoste vastamine kas suuliselt v kirjalikult 

• jooksvad hinded 
Hinded võidakse arvestada ka punktide põhjal, kus punkte annavad kõik õpilase sooritatud 
tööd ja täidetud ülesanded.  

Järelevastamise kord on sätestatud Audentese Erakooli põhikooli hindamisjuhendis. 
 
 

KIRJANDUSE AINEKAVA 5. KLASSILE 
 

Tundide arv: 70 

 

     1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
 

II  kooliastme lõpus õpilane:  
 

• hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena 
ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude 
eest;  

• oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 
eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande 
iseärasustest;  
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• väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub 
inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning 
mõistab kompromisside vajalikkust;  

• oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 
tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust 
korrigeerida;  

• oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku 
külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides;  

• oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 
keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste 
ning mõista suulist kõnet;  

• oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, 
seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel.  

 
 

     2. Õppesisu 

Lugemine 

• Lugemise eesmärgistamine. Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, 
pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise 
jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

• Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud 
raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste 
jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine ning ühisaruteluks 
vajalike ülesannete täitmine. 

Jutustamine 

• Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane 
jutustamine märksõnade toel. Iseenda või kellegi teisega toimunud sündmusest või 
mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, illustratsiooni, karikatuuri, 
koomiksi) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Teose mõistmist toetavad tegevused 

• Küsimuste koostamine: mälu- ehk faktiküsimused, fantaasiaküsimused. Küsimustele 
vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti järgi oma sõnadega ning peast. 
Teksti kavastamine. Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. 
Teksti teema ja peamõtte sõnastamine. 

• Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt tsitaatide, iseloomulike detailide) otsimine 
tekstist. Detailide kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja 
tekstinäidete varal. Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste ning 
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lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust 
või teistest teabeallikatest ning oma sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

• Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ning tegelaste 
suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, 
tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine 
ning käitumise põhjendamine. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja 
lahendamisteed. Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tüüptegelased. 

• Sündmuste toimumise aja ning koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. 
Minajutustaja kui loo edastaja. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

• Epiteedi ja võrdluse äratundmine ning kasutamine. Lihtsamate sümbolite seletamine. 
Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.  

• Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle võrdlev ning eristav 
seostamine tänapäeva elunähtustega. Koomilise leidmine tekstist. 

• Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine 
rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. 

• Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

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

• Imemuinasjutu sisutunnused. Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Vanasõna ja 
kõnekäänu olemus. Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused. Teose teema ja idee. 
Probleemi olemus. Pea- ja kõrvaltegelane, tüüptegelane. Tegelastevahelise konflikti 
olemus. 

• Luuletuse vorm: salm. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. Animafilmi olemus. 

Esitamine 

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

• Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või 
monoloogina).  

• Rollimäng, rolliteksti esitamine. 

Omalooming 

• Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse 
ning tunnete kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 
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• Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: 

1) loomamuinasjutu, imemuinasjutu, tekke- või seletusmuistendi, hiiu- või 
vägilasmuistendi, seiklus- või fantaasiajutu, mälestusloo; 

2) vanasõna(de) või kõnekäändude põhjal jutukese, ette antud riimide põhjal või 
iseseisvalt luuletuse, luuletuse põhjal samasisulise jutu; algustähekordustega naljaloo; 

3) looduskirjelduse või kirjandusliku tegelase kirjelduse; teose või kujuteldava 
tegelase päevikulehekülje, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse, loo 
sündmustiku edasiarenduse, loole uue või jätkuva lõpu, tegelastevahelise dialoogi 
kirjutamine või muud sellist. 

 

     3. Õpitulemused 

Lugemine 

• On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut). 

• Loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 
lugemist. 

• Tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma 
lugemismuljetest, -elamustest ja –kogemustest. 

 

Jutustamine 

• Jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel. 

• Jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku ülesehitusega loo, tuginedes kirjanduslikule 
tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale. 

• Jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 
 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

• Koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi. 

• Vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega. 

• Koostab teksti kohta sisukava, kasutades väiteid või märksõnu. 

• Leiab lõigu kesksed mõtted. 

• Järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha. 

• Kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 
nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, võrdleb iseennast mõne 
tegelasega. 

• Arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust. 

• Otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

• Tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi. 
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• Mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 

• Seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi ja muinasjutu olemust. 
 

Esitamine 

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

Omalooming 
• Kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 

jutustava teksti. 
 

     4. Füüsiline õpikeskkond 

Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada  
liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning 
ümarlauavestlusteks. 
Klassiruumis kasutatakse ilukirjandusteoseid ja/või nende audioväljaandeid. 
Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. 
Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 
 

     5. Hindamine 

Õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel arvestatakse nende vastavust seatud eesmärkidele ja 
oodatud õpitulemustele, samuti õpilase individuaalset arengut. Hindamine toimub numbriliste 
hinnetega viie palli süsteemis nii töö käigus kui olulisemate alateemade lõpul (kontrolltööd). 

„Puuduliku” või „nõrgaga” hinnatud või arvestatava põhjusega hindamata jäänud tööd on 
õpilasel õigus uuesti sooritada 10 õppepäeva jooksul.  

Kokkuvõttev hindamine toimub neli korda aastas õppeveerandite lõpus ning selle puhul 
arvestatakse kõiki veerandi jooksul õpilase poolt saadud hindelisi tulemusi.  

Aastahinne moodustub veerandihinnete põhjal ning „puuduliku” või „nõrga” aastahinde 
korral jääb õpilane pikendatud õppetööle. 

 

     6. Kasutatav õppekirjandus 

J. Urmet, L. Vanamölder „Kirjanduse õpik 5. klassile I-II osa“ 

Koostatud aktiivõppevahendid ja töölehed 

Ilukirjandusteosed ja lühitekstid 

e-õppematerjalid internetis  
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KIRJANDUSE AINEKAVA 6. KLASSILE 

Tundide arv: 70 

 
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
II  kooliastme lõpus õpilane:  
 

• hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena 
ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude 
eest;  

• oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada 
eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande 
iseärasustest;  

• väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub 
inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning 
mõistab kompromisside vajalikkust;  

• oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke 
tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust 
korrigeerida;  

• oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku 
külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides;  

• oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel 
keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste 
ning mõista suulist kõnet;  

• oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, 
seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel.  

 
 

2.  Õppesisu 

Lugemine 
• Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. 

• Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine.  

• Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, 
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele.  

• Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, 
ühis-aruteluks vajalike ülesannete täitmine.  

 
Jutustamine 

• Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi.  

• Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel.  

• Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.  

• Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine.  



Audentese Erakool 
Põhikool 

 

9 
 

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

• Fantaasialoo jutustamine.  

• Mõisted: pilttekst  
 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
 

Teose mõistmist toetavad tegevused: 
 
• Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma sõnadega, 

peast. Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena, märksõnadena.  

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

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

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

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

• Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine.  

• Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine.  
 

Teose/loo kui terviku mõistmine:  
 
• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. 

Sündmuste põhjus-tagajärg-seosed.  

• Minajutustaja kui loo edastaja.  

• Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste 
suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase muutumise, 

tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine, käitumise 
põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja 
lahendamisteed. Looma-ja imemuinasjutu tüüptegelased.  

• Mõisted: detail, idee (peamõte), konflikt, minajutustaja, probleem, sündmustik, teema, 
tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, tekstilõik, tsitaat, tüüptegelane.  

 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine:  
 

• Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine.  

• Lihtsamate sümbolite seletamine. Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.  

• Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle võrdlev ja eristav 
seostamine tänapäeva elunähtustega.  

• Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti 
tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine.  

• Mõisted: epiteet, mõistukõne, riim, rütm, sümbol, võrdlus. 
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Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine:  
 

• Imemuinasjutu sisutunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused.  

• Vanasõna ja kõnekäänu olemus.  

• Ajaloolise jutustuse tunnused.  

• Teose teema ja idee. Probleemi olemus. Tüüptegelane. Tegelastevahelise konflikti 
olemus. 

• Luuletuse vorm: salm ja riim.  

• Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm.  

• Animafilmi olemus.  

• Mõisted: ajalooline jutustus, animafilm, imemuinasjutt, hiiumuistend, kõnekäänd, 
päevik, vanasõna, vägilasmuistend.  

 
Esitamine 

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

• Luuleteksti esitamine peast.  

• Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina).  

• Mõisted: luule, proosa  
 
Omalooming 

• Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, 
tunnete kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine.  

• Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 
Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine.  

• Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta. Teemamapi 
vorm (mapp, karp, CD vms), sisu ja vormistamine.  

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt imemuinasjutu, 
tõsielu- või fantaasiajutu, hiiu- või vägilasmuistendi, mälestusloo, kirjandusliku 
tegelase või looduskirjelduse, vanasõna(de) või kõnekäändude põhjal jutukese, ette 
antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, teose või kujuteldava tegelase 
päevikulehekülje, loo sündmustiku edasiarenduse, tegelastevahelise dialoogi, kirja 
mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale, luuletuse põhjal samasisulise jutu või 
muud sellist.  

• Mõisted: jutustav tekst, kirjeldav tekst.  
 

3. Õpitulemused  
 

Lugemine 

• Väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 
tutvustajat. 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 

11 
 

• On lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu oma 
kõlbelisi tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi. 

• Suudab aktsepteerida erinevaid seisukohti, mis kirjandusteost lugedes võivad tekkida. 
• Oskab leida jutu tegelasi, neid iseloomustada. 

• Oskab kirjeldada loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, 
analüüsida nende omavahelisi suhteid, hinnata nende käitumist, lähtudes 
üldtunnustaud moraalinormidest, võrrelda iseennast mõne tegelasega. 

• Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. 
 

Jutustamine 

• Jutustab teksti- või elamuspõhiselt ning arutleb teoses toimunu üle, väljendades end 
Korrektselt. 

• Oskab jutustada piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. 

• Oskab kirjeldada, kasutada sünonüüme. 

• Oskab jutustada kirjandusliku teksti põhjal teksti teemast, põhisündmustest, tegelastest 
ja nende probleemidest, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid 
nii tekstist kui ka oma elust. 

• Oskab leida ja vältida sõnakordusi. 
 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

• Koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu. 

• Leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte. 

• Järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha. 

• Otsib teavet tundmatute sõnade kohta, eri aegadest, teeb endale selgeks nende 
tähenduse. 

• Oskab küsimustele vastata tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma 
sõnadega, peast. 

• Oskab teksti kavastada, sõnastada kavapunkte küsi- ja väitlausetena. 

• Oskab probleeme püstitada, arvamust avaldada, põhjendada paaris- või rühmatöö 
käigus, kaaslast parandada, täiendada, arvamust tagasi võtta, kaaslasega nõustuda. 

• Oskab eristada fakti ja arvamust, teha vahet põhjusel ja järeldusel/tagajärjel. 

• Tõlgendab, analüüsib ja mõistab teoses kujutatud lugu ning tegelassuhteid, elamusi ja 
väärtusi. 

• Mõistab ning aktsepteerib erinevaid seisukohti, mis võivad tekkida kirjandusteost 
lugedes. 

• Tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi. 

• Oskab leida tekstist vanasõnu ja neid oma sõnadega seletada. 

• Oskab mõtestada luuletuse tähendust iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 

• Tunneb mõisteid „võrdlus“, „kõnekäänd“, „epiteet“,oskab neid tekstist leida, seletada. 

• Tunneb mõisteid dialoog, remark. 

• Oskab võrrelda raamatut ja filmi, oskab filmi tutvustada. 

• Teab kuuldemängu tunnuseid. 
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• Oskab kasutada detektiivjutu komponente oma detektiivloo kavandamisel/ 
kirjutamisel. 

 
Esitamine 

• Oskab koostada lühiettekannet ja PowerPoint esitlust. 

• Oskab esitada peast luuletuse, lühikese proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust 
ja tekstitäpsust. 

 
Omalooming 

• Kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end 
Korrektselt. 

• Oskab kirjutada fantaasialugu. 

• Oskab kirjutada kokkuvõtet/referaati. 

• Oskab koostada mõne eseme, mängu vmt kasutusjuhendit. 

• Oskab kirjutada jutustavat kirjandit. 

• Oskab kirjutada pildiallkirju. 

• Oskab kirjutada uudist, intervjueerida. 

• Oskab vormistada näidendi või kuuldemängu teksti. 
 

4.   Füüsiline õpikeskkond 
Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumis-
tegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. 
Klassiruumis kasutatakse ilukirjandusteoseid ja/või nende audioväljaandeid. 
Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. 
Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 
 

5. Hindamine 
Õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel arvestatakse nende vastavust seatud eesmärkidele ja 
oodatud õpitulemustele, samuti õpilase individuaalset arengut. Hindamine toimub numbriliste 
hinnetega viie palli süsteemis nii töö käigus kui olulisemate alateemade lõpul (kontrolltööd). 

„Puuduliku” või „nõrgaga” hinnatud või arvestatava põhjusega hindamata jäänud tööd on 
õpilasel õigus uuesti sooritada 10 õppepäeva jooksul.  

Kokkuvõttev hindamine toimub neli korda aastas õppeveerandite lõpus ning selle puhul 
arvestatakse kõiki veerandi jooksul õpilase poolt saadud hindelisi tulemusi. Aastahinne 
moodustub veerandihinnete põhjal ning „puuduliku” või „nõrga” aastahinde korral jääb 
õpilane pikendatud õppetööle. 

 

6. Kasutatav õppekirjandus 
J. Urmet, L. Vanamölder „Kirjanduse õpik 6. klassile (I-II osa) 

Eesti ja välismaa autorite ilukirjandusteosed ja lühitekstid 
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e-õppematerjalid internetis      

õpetajate koostatud materjalid ja töölehed     

 
 

KIRJANDUSE AINEKAVA 7. KLASSILE 

Tundide arv: 70 

 
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
Kirjanduse õpetamisega taotletakse, et 7. klassi lõpetaja: 
 

• saab ülevaate eesti kirjanduse ja maailmakirjanduse olulisematest esindajatest ning 
teostest; 

• rikastab oma lugemiskogemust, arendab lugemiskultuuri; 

• väärtustab ilukirjandust kui tunde- ja mõttemaailma rikastajat, minapildi avardajat; 

• mõistab ilukirjanduse tähtsust rahvus- ja maailmakultuuri osana; 

• loeb eakohast väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi, 
rikastab oma mõttemaailma; 

• arendab kirjanduse mõistmist, kujutlusvõimet, loovust ja kunstimaitset; 

• huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist 
 

 
2. Õppesisu 

 
Lugemine 

• Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja 
süvenenud lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise analüüs ja 
lugemisoskuse hindamine.  

• Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

• Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.  

• Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 
klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.  

• Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 
Jutustamine 

• Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel.  

• Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tsitaatide 
kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.  

• Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.  
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Teose mõistmist toetavad tegevused: 

• Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja fantaasiaküsimused. 
Küsimustele vastamine tsitaadiga või teksti toel oma sõnadega. 

• Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti kesksete mõtete 
leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. 

• Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. 
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Esitatud väidete tõestamine oma 
elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide 
otsimine ja valimine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

• Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine: 

• Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Tegelase suhe 
iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti 
leidmine ja sõnastamine. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmade 
konflikt ja konflikti gradatsioon. 

• Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  

• Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi.  

• Fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi.  

• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. 

• Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 
leidmine teosest. 

 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine: 

• Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. 

• Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõistatuse kui sõnalise peitepildi äraarvamine ja 
loomine. 

• Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise ja korduse tundmine ja kasutamine. 
Sümbolite seletamine. Allegooria mõistmine. Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine. 

• Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine: 

• Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused 
(kujund, sümbol, sõnum). Muinasjutu vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid. 

• Koha- ja ajaloolise muistendi tunnused. Usundilise muistendi tunnused. Naljandi ja 
anekdoodi tunnused. Puändi olemus. Kõnekäänu ja vanasõna olemus. Mõistatuse 
olemus.  

• Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose ja jutustuse 
tunnused. Seiklusromaani tunnused. Robinsonaadi ja utoopia tunnused.  

• Luule vorm: värss, stroof. Piltluule.  
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• Valmi ja ballaadi tunnused. Motiivi olemus.  

• Komöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, remark, repliik. 

 
Esitamine 

• Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja 
tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne 
kehahoid, hingamine ja diktsioon. 

• Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid.  

• Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või 
monoloogina). 

 
Omalooming 

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: koha- või ajaloolise 
muistendi, valmi või allegoorilise loo, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, kõnekäändude 
põhjal naljaloo, seiklusjutu, piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele 
tegevusjuhendi, tekstis toimunud sündmuste eelloo, loo muudetud vaatepunktiga, 
puänteeritud loo, erinevate teoste peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal 
ühelauselise või pikema kokkuvõtte või soovituse või muud sellist. 

• Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 

 

3. Õpitulemused  
 

Lugemine 

• On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut). 

• Loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 
lugemist. 

• Tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit. 
 

Jutustamine 

• Jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 
 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

• Vastab teksti põhjal fakti- ja järeldamis- ja analüüsiküsimustele. 

• Kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate. 

• Kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 
sündmused. 

• Kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
omavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi. 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 

16 
 

• Arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide üle. 

• Leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab teksti 
põhjal kokkuvõtte. 

• Otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

• Tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja 
võrdlusi. 

• Selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust. 

• Mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele 

tuginedes. 

• Eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 
rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike, 
nimetab nende tunnuseid. 

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

 
Esitamine 

• Esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 
 
Omalooming 

• Kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

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

• Kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma 
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu 
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

 

4. Füüsiline õpikeskkond 
Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumis-
tegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. 
Klassiruumis kasutatakse ilukirjandusteoseid ja/või nende audioväljaandeid. 
Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. 
Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 
 

5. Hindamine 
Õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel arvestatakse nende vastavust seatud eesmärkidele ja 
oodatud õpitulemustele, samuti õpilase individuaalset arengut. Hindamine toimub numbriliste 
hinnetega viie palli süsteemis nii töö käigus kui olulisemate alateemade lõpul (kontrolltööd). 

„Puuduliku” või „nõrgaga” hinnatud või arvestatava põhjusega hindamata jäänud tööd on 
õpilasel õigus uuesti sooritada 10 õppepäeva jooksul.  

Kokkuvõttev hindamine toimub neli korda aastas õppeveerandite lõpus ning selle puhul 
arvestatakse kõiki veerandi jooksul õpilase poolt saadud hindelisi tulemusi. Aastahinne 
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moodustub veerandihinnete põhjal ning „puuduliku” või „nõrga” aastahinde korral jääb 
õpilane pikendatud õppetööle. 

 

6. Kasutatav õppekirjandus 
V. Kivisilla, P. Ratassepp, J. Rooste „Labürint. Kirjanduse õpik 7. klassile“ 

Eesti ja välisautorite ilukirjandusteosed ja lühitekstid 

e-õppematerjalid internetis      

õpetaja koostatud õppematerjal ja töölehed 

 

 
KIRJANDUSE AINEKAVA 8. KLASSILE 

Tundide arv: 70 

 
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
 

• loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 
    lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi; 

• väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub erinevate rahvaste 
kirjanduse ja kultuuriga; 

• mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja 
kirjalikku väljendusoskust; 

• arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse; 

• kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid; 

• laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma; 

• annab loetule iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid; 

• hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid 

 
2. Õppesisu 

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 
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• 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 oma arvamusega, 
toetumata tekstile. 

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

• Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine 
ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud 
väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete 
leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja 
valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle 
arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

• Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine: 

 

• Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja 
muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase 
suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti 
äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. 
Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Erinevate 
teoste peategelaste võrdlemine. Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti 
gradatsioon. Kirjanduse tüüptegelasi. 

• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste 
põhjus-tagajärg-seoste leidmine.  

• Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 
leidmine teosest. 

• Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine: 

 

• Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor 
kõnekäändudes. Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine 
autoriluulest.  
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• Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse 
tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika leidmine.  

• Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku 
väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine: 

 

• Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk poploor. 

• Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus, 
kulminatsioon, lõpplahendus. Muutuv ja muutumatu tegelane.  

• Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad 
liigid) ja novelli tunnused. Ulme- ja detektiivromaani tunnused. Reisikirja olemus. 
Luule vorm: värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus. 
Tragöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, 
repliik. Intriigi olemus.  Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine. 

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

Esitamine 

• Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja 
tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne 
kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja 
žestikulatsiooni  jälgimine. 

• Luuleteksti esitamine peast. Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine. 
Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 

Omalooming 

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või 
detektiivjutu, haiku või vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti 
dramatiseeringu, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, muudetud žanris teksti (nt 
luuletuse põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, mina-vormis 
loo, detailide abil laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, ühest ja samast 
sündmusest loo traagilises ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, teostest valitud ja 
kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, tegelase 
seletuskirja või muud sellist. 

• Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 

 

3. Õpitulemused 
 
Lugemine 

• On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut). 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 

20 
 

• Loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab 
lugemist. 

• Tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb 
teost mõne teise teosega. 

Jutustamine 

• Jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 
 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine  

• Vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele. 

• Kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate. 

• Kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 
sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle. 

• Kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja 
demokraatlikest väärtustest. 

• Arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma 
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust. 

• Leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte, 
kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte. 

• Otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 

• Tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi 
ja algriimi. 

• Selgitab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude kujundlikkust ja tähendust. 

• Mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele 
tuginedes. 

• Seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja 
vabavärsi ning tragöödia olemust. 

Esitamine 

• Esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

• Koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande. 
 

Omalooming 

• Kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 
miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti. 

• Kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma 
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu 
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

 

4.  Füüsiline õpikeskkond 
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Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumis-
tegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. 
Klassiruumis kasutatakse ilukirjandusteoseid ja/või nende audioväljaandeid. 
Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. 
Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 
 

5. Hindamine 
Õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel arvestatakse nende vastavust seatud eesmärkidele ja 
oodatud õpitulemustele, samuti õpilase individuaalset arengut. Hindamine toimub numbriliste 
hinnetega viie palli süsteemis nii töö käigus kui olulisemate alateemade lõpul (kontrolltööd). 

„Puuduliku” või „nõrgaga” hinnatud või arvestatava põhjusega hindamata jäänud tööd on 
õpilasel õigus uuesti sooritada 10 õppepäeva jooksul.  

Kokkuvõttev hindamine toimub neli korda aastas õppeveerandite lõpus ning selle puhul 
arvestatakse kõiki veerandi jooksul õpilase poolt saadud hindelisi tulemusi. Aastahinne 
moodustub veerandihinnete põhjal ning „puuduliku” või „nõrga” aastahinde korral jääb 
õpilane pikendatud õppetööle. 

 

6. Kasutatav õppekirjandus 
V. Kivisilla, P. Ratassepp, J. Rooste „Labürint II. Kirjanduse õpik 8. klassile“ 

Eesti autorite ilukirjandusteosed ja lühitekstid 

e-õppematerjalid internetis      

õpetajate koostatud materjalid ja töölehed     

 

 

KIRJANDUSE AINEKAVA 9. KLASSILE 

Tundide arv: 70 

 
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 
Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
 

• loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 
     lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi; 

• väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub erinevate rahvaste 
kirjanduse ja kultuuriga; 

• mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja 
kirjalikku väljendusoskust; 
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• arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse; 

• kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid; 

• laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma; 

• annab loetule iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid; 

• hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid. 
 

2. Õppesisu  
 

Lugemine 

• Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks valmistumine ja selles osalemine.  

• Erinevate lugemistehnikate omandamine, oma lugemisoskuse hindamine. 

• Iseseisev lugemisvalikute tegemine ja loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, 
probleemide ja sõnumi tutvustamine kaaslastele. Küsimustele vastamine. Kaaslaste 
ettekannete kuulamine, analüüsimine, küsimuste esitamine, hindamine. 

 

Jutustamine 

• Loo jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt. Jutustamine erinevaid vaatepunkte 
kasutades ja alusteksti elemente (aega, kohta, tegelasi, algust, lõppu) ülesandele 
vastavalt muutes. Teose lugemisega seotud kujutluspiltidest jutustamine ja 
emotsioonide sõnastamine. 

• Elektroonilise meedia erinevate jutustamisviisidega tutvumine. 
 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Teose mõistmist toetavad tegevused: 

• Teksti kohta küsimuste koostamine ja nendele vastamine teksti toel ja/või oma 
arvamusele tuginedes. 

• Teksti keskse mõtte leidmine ja esiletoomine, selle loogiline põhjendamine. 

• Teose ja selle probleemide üle arutlemine nii individuaalselt kui rühmadena. Oma 
seisukohtade esitamine ja võrdlemine. Väidete põhjendamine alustekstiga, 
tsitaatidega, seostamine oma kogemuste ja ümbritseva maailmaga. 

• Loetu põhjal järelduste tegemine ning sõnastamine. 

• Tundmatutele sõnadele-väljenditele õige tähenduse otsimine teabeallikatest sõnavara 
laiendamise eesmärgil. 

 

Teose kui terviku mõistmine: 

• Tegelaste iseloomustamine, võrdlemine, nende käitumismudelite ja väärtushinnangute 
analüüs. Pea- ja kõrvaltegelased, dünaamilised ja staatilised karakterid. Tegelaste 
võrdlus erinevate kirjandusteoste põhjal. Tegelastevahelised ja tegelaste sisekonfliktid, 
nende põhjused, tagajärjed ja võimalikud lahendused. 
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• Teose miljöö määratlemine (aeg, koht, ühiskondlik taustsüsteem), põhjuslike seoste 
leidmine sündmustiku ning tegelaste käitumisega. Tegevuse pinge, kulminatsioon ja 
lahendus.  

• Kirjandusteose seostamine ajastuga, ajaloosündmustega, teistes õppeainetes 
omandatud teadmistega, teksti kultuuriloolise tähtsuse määratlemine nende teadmiste valguses.  

• Mõisted: idee, süžee, sündmustik, kompositsioon, miljöö, tegelane, karakter, teema, 
probleem, konflikt, miljöö, kulminatsioon, puänt, tsitaat 

 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine: 

• Tähtsamate kõla- ja kõnekujundite tundma ja kasutama õppimine (epiteet, 
isikustamine, metafoor, võrdlus, kordus, algriim, retoorilised kujundid, inversioon). 

• Sümbolite lahtimõtestamine. Allegooria (mõistukõne) ja allteksti olemus, eesmärgid ja 
tõlgendamine, seose otsimine ühiskondliku taustsüsteemiga. 

• Koomika mõiste ja liigid (huumor, satiir, iroonia, sarkasm), nende kasutamine 
erinevates teostes ja tekstides. 

• Luuleteksti tõlgendamine, selle stiili kirjeldamine õpitud mõistete toel, kujundite 
otsimine ja määratlemine. Teksti sisu ja sõnumi seostamine aja- või kultuurilooga. 

• Mõisted: epiteet, isikustamine, metafoor, võrdlus, inversioon, retooriline küsimus, 
retooriline pöördumine, retooriline hüüatus, kordus, riim, algriim, sümbol, allegooria, 
alltekst, koomika, huumor, satiir, iroonia, sarkasm 

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine: 

• Ilukirjanduse põhiliigid, tähtsamad ilukirjanduslikud žanrid ja nende tunnusjooned.  

• Eepika žanrid: eepos, romaan, jutustus, novell, miniatuur. Romaani liigid. 

• Lüürika põhimõistete omandamine: värss, stroof, riim ja selle liigid. Lüürika žanrid 
(ood, sonett, haiku, ballaad, valm, vabavärss) ja nende tunnused. 

• Dramaatika põhimõisted (konflikt, dialoog, remark, repliik, monoloog, vaatus, stseen) 
ja põhiliigid. Komöödia, tragöödia ja draama tunnusjooned. Teose teekond teatrilavale 
ja kinolinale. 

• Arvustuse olemus. Kirjandusteose võrdlemine selle alusel tehtud teatrietenduse või 
filmiga. 

• Mõisted: eepika, lüürika, lüroeepika, dramaatika, eepos, romaan, jutustus, novell, 
miniatuur, värss, stroof, riim, ood, sonett, haiku, ballaad, valm, vabavärss, tragöödia, 
komöödia, draama, tragikomöödia, konflikt, dialoog, remark, repliik, monoloog, 
vaatus, stseen, arvustus, dramatiseering 

 

Esitamine 

• Esitamise eesmärgistamine ja ettevalmistamine. Esituse tempo, hääletugevuse ja 
emotsiooni valik. Auditooriumiga arvestamine (silmside, ilmekus, selgus, täpsus). 

• Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. Oma ja kaaslaste esituste 
analüüsimine ja hindamine. 



Audentese Erakool 
Põhikool 

 

24 
 

• Draamateksti kollektiivne esitamine. Rolli sisseelamine ja karakteri tunnetamine. 

Omalooming 

• Õpilased kirjutavad aasta vältel erineva mahu ja suunitlusega omaloomingulisi töid: 
muistendi või muinasjutu (või selle kaasajastatud versiooni); fantaasia- või 
detektiivjutu; regivärsi, haiku, soneti, vabavärsilise luuletuse või valmi; romantilise 
või realistliku põhikoega jutustuse/kirjelduse; arutleva teksti loetud kirjandusteose 
põhjal.  

• Õpetaja suunab õpilasi osalema koolisisestel ja -välistel loomekonkurssidel ning 
ärgitab neid tegelema omaloominguga iseseisvalt vaba aja sisustamiseks.  

 

3. Õpitulemused  
 

Lugemine 

• Õpilane on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erinevatesse žanritesse kuuluvat 
väärtkirjanduse hulka kuuluvat tervikteost. 

• Väärtustab lugemist kui kultuurset vaba aja veetmise ja eneseharimisviisi, loeb 
eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult. 

• Oskab võrrelda loetud tekste ja autoreid omavahel, tutvustada raamatu sisu ja 
probleeme kaaslastele. 

 

Jutustamine 

• On suuteline jutustama kokkuvõtlikult loetud teosest, järgides teksti sisu ja 
kompositsiooni. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

• Oskab eakohase teksti põhjal vastata fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele. 

• Kasutab oma väidete tõestamiseks näiteid ja tsitaate tekstist. 

• Kirjeldab teose miljööd (tegevusaega ja –kohta), eristab teose olulisemaid sündmusi 
ning toob välja seosed põhjuste ning tagajärgede vahel. 

• Kirjeldab teksti põhjal tegelaste karakteristikat, oskab analüüsida tegelastevahelisi 
suhteid, võrrelda tegelasi omavahel, anda hinnanguid nende käitumisele ja hoiakutele. 

• Oskab kirjutada kokkuvõtet ja arvustust teksti kohta, tuua välja teose kesksed 
probleemid ja peamõtte. 

• Täiendab lugemise käigus oma sõnavara, viib end kurssi talle tundmatute sõnade, 
mõistete või väljendite tähendusega. 

• Tunneb ära tähtsamad kõne- ja kõlakujundid (epiteet, isikustamine, metafoor, võrdlus, 
algriim), kasutab neid tekstides. 

• Mõtestab luuletuste tähendust, tuginedes oma elamustele, kogemustele ja 
väärtushoiakutele. 
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• Seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli, 
ballaadi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust. 

 

 Esitamine 

• Koostab ja esitab loetud teost tutvustava ettekande. 
 

Omalooming 

• Kirjutab tervikliku ja ladusa sõnastusega kirjeldava (teose tegelasi iseloomustava või 
miljööd edasi andva) või jutustava teksti (muinasjutu, muistendi). 

• Kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti alusteksti 
näidete ja oma arvamuse toel ning jälgides sisu arusaadavust, stiili sobivust, korrektset 
vormistust ja õigekeelsust. 

 

4. Füüsiline õpikeskkond 
Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada 
liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning 
ümarlauavestlusteks. Klassiruumis kasutatakse ilukirjandusteoseid ja/või nende 
audioväljaandeid. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid. 
Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

 

5. Hindamine 
Õpilase teadmiste ja oskuste hindamisel arvestatakse nende vastavust seatud eesmärkidele ja 
oodatud õpitulemustele, samuti õpilase individuaalset arengut. Hindamine toimub numbriliste 
hinnetega viie palli süsteemis nii töö käigus kui olulisemate alateemade lõpul (kontrolltööd). 

„Puuduliku” või „nõrgaga” hinnatud või arvestatava põhjusega hindamata jäänud tööd on 
õpilasel õigus uuesti sooritada 10 õppepäeva jooksul.  

Kokkuvõttev hindamine toimub neli korda aastas õppeveerandite lõpus ning selle puhul 
arvestatakse kõiki veerandi jooksul õpilase poolt saadud hindelisi tulemusi. Aastahinne 
moodustub veerandihinnete põhjal ning „puuduliku” või „nõrga” aastahinde korral jääb 
õpilane pikendatud õppetööle. 

 

6.  Kasutatav õppekirjandus 
A. Nahkur, M. Sokk „Sõna lugu” (õpik ja töövihik) 

Eesti ja välisautorite ilukirjandusteosed ja lühitekstid 

e-õppematerjalid internetis  

õpetajate koostatud materjalid ja töölehed     


