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AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" PÕHIKOOLIS 

 

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

 

1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes 

eakohane keele- ja kirjanduspädevus, see tähendab suutlikkus mõista eakohaseid ilukirjandustekste ja 

nende osatähtsust Eesti ja maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja iseenda 

identiteedi alust; keeleteadlikkus ja oskus end vastavalt suhtlussituatsioonile ja 

keelekasutuseesmärkidele nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada; arusaamine, et lugemine teeb 

vaimselt rikkamaks. 

Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 

2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana; 

3) omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse; 

4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris välja 

kujunenud keelekasutustavasid; 

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

6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada 

meedias ja internetis pakutavat teavet; 

7) väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri ja 

traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust; 

8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi; 

9) loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning 

rikastades mõtte- ja tundemaailma; 

10) suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste 

arvamust; 

11) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja käsiraamatuid. 

 

1.2. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaines seatud eesmärkidest, taotletavatest 

õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja põhiteemadega; 

2) taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja jaotub õppeaasta jooksul 

ühtlaselt, nii et jääb piisavalt aega ka puhkuseks ja huvitegevuseks; 

3) võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada nende 

kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, 

mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida; 

5) kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, arutelu, väitlus, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine, omaloomingu esitamine jne); 

7) laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, raamatukogu, 

ettevõtted, loodus jne); 
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8) rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid kirjanikega 

seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised kirjanike ja tõlkijatega, 

loomekonkursid, konkurssideks valmistumine, projektõpe jne), pidades oluliseks sotsiaalse 

kompetentsuse saavutamist; 

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 

 

1.3. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas 

kirjeldatud üldpädevusi. Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende üle arutlemise reflekteerimise 

ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). 

Saavutatud üldpädevused kajastuvad tekstiloomes, esitlustes, arutlustes.  

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning 

käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes oma väärtushinnangute ja 

enesekehtestamisoskusega loob sobiva õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja 

käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kirjandusõpetuses kujundatakse kõlbelisi ja esteetilis-emotsionaalseid 

väärtusi ning kultuuriväärtuste mõistmist ilukirjandus- ja aimetekstide kaudu. Keeleõpetus rõhutab 

vaimseid ja kultuuriväärtusi: keele kui rahvuskultuuri kandja tähtsust, keeleoskust kui inimese 

identiteedi olulist osa. Keeleõpetuses väärtustatakse funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist 

suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatava paaris- ja rühmatöö käigus 

kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust välja ütlema, kaaslaste ideid tunnustama ja 

teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse oskust suhelda 

eetiliselt ja olusid arvestades nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka veebikeskkonnas. 3 

Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset minapilti. 

Õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu tuuakse 

esile õpilaste eripärad ja anded, vormitakse maailmavaade.  

Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki tekstide 

mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, erinevatest allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist kasutamist, 

eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskust, 

suhtluspartneri ja tema suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga arvestamist ning sobiva 

käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. Õppetegevuse ja õppetekstide 

kaudu pannakse alus õpilaste diskuteerimis- ja väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku suhtlemise 

oskusele.  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil arendatakse oskust 

lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida arvandmeid, lugeda ja mõista 

tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud infot ning seda analüüsida, sõnalise teabega 

seostada ja tõlgendada. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse 

arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja populaarteaduslikust teabest 

ning kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekstide loomisel, korrigeerimisel ja esitamisel. 

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja 

kirjandustekstidest kui ka igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamisega, nende suhtes 

seisukoha võtmise ja neile lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka loovtöödes. 
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Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste 

omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest.  

 

 

 

1.4. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on inimese 

mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. Eesti/vene keele hea 

valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes. Ainevaldkonna õppeainetes omandavad 

õpilased keele- ja kirjandusteadmisi ning saavad lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. 

Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest põhikooli lõpuks teadlik, aktiivne ja vastutustundlik 

lugeja, kirjutaja ning suhtleja. Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja 

kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut, kuid ka tema identiteedi ja enesetunnetuse 

kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 

1.– 4. klassis arendatakse eesti/vene keele õppes kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, 

lugemine, kirjutamine) ja õigekeelsust. Osaoskusi ja õigekeelsust arendatakse nii teabe- ja tarbetekstide 

kui ka ilukirjandustekstide lugemise,jutustamiseja kirjutamise kaudu.  

Alates 5. klassist on eesti/vene keel ja kirjandus eri õppeained, mida seob tekstikeskne käsitlusviis ning 

keeleliste osaoskuste arendamine. Kirjandustundides kujundatakse õpilaste kirjandushuvi ja 

lugejavõimeid ning kõlbelis-emotsionaalset arengut loetud kirjandusteoseid mõtestades, kuid 

vaadeldakse ka ilukirjanduskeele eripära ning arendatakse suulist ja kirjalikku väljendusoskust. 

Ainevaldkonnasisese lõimingu põhialus on avar tekstikäsitlus, mis hõlmab nii suulisi kui ka kirjalikke 

tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti pildilisi, graafilisi ning teist liiki tekste. 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/vene 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. 

Kirjanduslike tekstide lugemine ja käsitlemine tundides avardab õpilaste kultuuri- ja elukogemust, 

rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi ning lugejavõimete ja isiksuse arengut. Keeleliste osaoskuste 

lõimimise tulemusel arenevad õpilaste mõtlemisvõime, suhtlusoskus ja enesetunnetus. Õpilased on 

võimelised eetiliselt, olusid ja partnerit arvestades suhtlema, teadlikumalt õppima ja tegutsema.  

 

1.5. Ainevaldkonna õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeained toetavad pädevuste saavutamist teistes valdkondades. Keele- ja 

kirjandustundides arendavad õpilased kõikides õppeainetes vajalikku suulist ja kirjalikku väljendus- 

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

kirjandustekste lugedes sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste, 

kasutades kohaseid keelevahendeid ja õpitud termineid ning sobivat stiili; õpivad koostama ja 

vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõna- ja 

käsiraamatuid. Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi arendatakse nii 

keele ja kirjanduse valdkonna kui ka teiste ainete õppes, töötades sisult erinevate tekstidega, samuti 

diskussioonide ja väitluste kaudu. Lõimingut toetab elementaarsete õigekirjanõuete järgimine teiste 

ainevaldkondade tundides.  
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Võõrkeeled. Eesti/vene keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendus- 

ning arutlusoskust, oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte õppimisel on abiks eesti/vene 

keele tundides omandatud keelemõisted. Omandatud võõrsõnad toetavad võõrkeelte õppimist. 

Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas 

võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja kultuuri 

ning ka 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.  

Loodusained. Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust ja tööd 

tekstiga. Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja kinnistatakse keele- ja 

kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida 

ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda 

kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi 

emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja 

käsitledes peetakse 4 silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; 

omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete õppimise 

käigus omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest 

ühiskonnas toetavad kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. 

Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste 

nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja ühiskonnatundides kinnistatakse konkreetsete näidete varal. 

Kunstiained. Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose analüüs 

seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami 

käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete ja auditiivsete komponentide eritlemist ja analüüsi. 

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika 

emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on 

(rahva)laul, selle tekst ja esitus.  

Kehaline kasvatus. Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. Plakateid ja 

esitlusi koostades kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes propageeritakse tervislikku 

eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi mängida mitmesuguseid elulisi olukordi. 

Tehnoloogia. Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega 

kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja 

suhtluskeskkonna kujundamisel ning järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning 

intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

 

1.6. Hindamise alused  

Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele; õpilaste 

individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, 

väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud reeglite järgimine) antakse hinnanguid.  

Eesti/vene keele õppimise tulemusi kokku võtva hindamise vormiks võib olla kompleksne töö.  
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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.  

II ja III kooliastmes hinnatakse õpilase: 1) suulist ja kirjalikku suhtlust, 2) tekstide vastuvõttu, 3) 

tekstiloomet, 4) tekstide õigekeelsust. Kirjanduse õppimise tulemusi hinnatakse eesti/vene keele õppest 

eraldi alates 5. klassist.  

II kooliastmes hinnatakse: 1) teoste lugemist ning tutvustamist, 2) jutustamist, 3) tekstide tõlgendamist ja 

analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist, 4) teksti esitust ja omaloomingut.  

III kooliastmes hinnatakse õpilase: 1) iseseisvat lugemist ja eri viisidel jutustamist, 2) teksti tõlgendamist, 

analüüsi ja mõistmist, 3) teksti esitust ja omaloomingulisi töid. Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab 

õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö sisu.  

Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.  

 

1.9. Füüsiline õppekeskkond  

Koolis on korraldatud keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:  

1) klassis, kus saab mööblit ümber paigutada liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud) 

ning rühmatööks;  

2) kooli raamatukogus ning väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatule.  

Koolis on võimaldatud:  

1) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni;  

2) kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, 

sealhulgas veebisõnaraamatuid. 

 

2. VENE KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVAD 

2.1. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 

3. klassi lõpetaja: 

1) mõistab  suulisi  ja  kirjalikke  küsimusi  ning  vastab  nendele,  kasutades  kõnes  ja  kirjas  

sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid; 

2) oskab kirjeldada eset, olendit ja olukorda; 

3) oskab jutustada endast, oma huvidest ja hobidest ning lähiümbruses toimuvast; 

4) loeb  tekste  selgelt,  mõtestatult,  ilmekalt,  vigadeta  ja  õige  intonatsiooniga  ning  arvestades  

vene kirjakeele hääldusnorme; 

5) jutustab teksti ümber detailselt või lühidalt lihtsa plaani järgi, küsimustele vastates ja 

märksõnadele toetudes; 

6) oskab määrata kuuldud teksti teemat ja põhiideed; 

7) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid; 

8) kirjutab kalligraafiliselt ümber trüki- ja käsikirjalist teksti; 

9) kirjutab õigesti õpitud ortogramme ja punktogramme; 

10) koostab ning kirjutab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid tekste; 

11) saab aru lihtsast plaanist, tabelist, diagrammist ja kaardist; 

12) suudab leida asjakohast teavet erinevatest allikatest ja kasutab eakohaseid sõnaraamatuid. 

 

2.1.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes 

Kuulamine 

Õpitulemused 
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1) Õpilane: 

2) oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja kaashäälikuid, 

helituid ja helilisi ning kaashäälikuid; 

3) määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe; 

4) määrab lause grammatilise põhja ning sõnade seose lauses; 

5) liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- ja käsklaused) ning tundevärvingu (hüüd- ja 

mittehüüdlaused) põhjal, eristab lausetüüpe intonatsiooni järgi; 

6) eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning žanre 

(luuletus, jutustus, muinasjutt); 

7) eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi tekste; 

8) määrab audioteksti teema ja peamise mõtte, jätab meelde teksti sisu ning täidab õpetaja 

korraldusel tekstipõhiseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning häälikuühendeid sõnades; 

2) teab peast vene tähestikku; 

3) seletab sõna tähendust iseseisvalt ja sõnastike abil; 

4) koostab ja hääldab õige intonatsiooniga väit-, küsi- ja käsklauseid; 

5) arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, loetu ja nähtu kohta; 

6) koostab lihtsaid jutustavaid, kirjeldavaid ja ka arutlevaid tekste küsimuste, märksõnade ning lihtsa 

plaani abil; 

7) jutustab ümber eri stiilis ja žanris tekste; 

8) loeb peast luule- ja proosatekste. 

Lugemine  

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt; 

2) täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, tekstikatkeid; 

3) loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab neist aru; 

4) kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja viiteaparatuuri; 

5) loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid paberilt ning arvutist; 

6) teab nimetada lastekirjanikke. 

Kirjutamine  

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt; 

2) vormistab grammatikaülesanded õigesti; 

3) kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja lühemaid tekste õigesti; 

4) kirjutab ümberjutustusi plaani ja märksõnade järgi; 

5) kirjutab kirjeldavaid ja jutustavaid tekste ning vormistab need korrektselt; 

6) oskab oma kirjalikke töid parandada. 

 

2.1.2. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
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1. Üldteadmised vene keelest 

Keele roll inimese elus. Keel kui peamine 

suhtlusvahend. 

Suuline kõne 

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 

loetu ja nähtu kohta  

2. Graafika. Foneetika. Ortoeepia 

Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. Vene keele täis- ja 

kaashäälikute süsteem: rõhulised ja rõhutud 

täishäälikud, helilised ja helitud kaashäälikud, 

palataliseeritud ja palataliseerimata kaashäälikud. 

Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. Rõhk 

 

Kuulamine 

 oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 

sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 

kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 

kaashäälikuid  

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

Suuline kõne 

 hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 

häälikuühendeid sõnades  

 teab peast vene tähestikku  

Lugemine 

 loeb tekste häälega silphaaval   

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

 loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 

tingtähiseid paberilt ning arvutist  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3. Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Sõna kui keeleühik. 

 

 

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

4. Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia 

(sõnamoodustus). 

Eessõna üldiseloomustus 

Kuulamine 

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

5. Süntaks ja tekst 

Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne üksus. Lause põhitunnused 

Tekst kui kommunikatsiooniüksus. Teksti sidusus. 

Pealkiri, põhiidee. Tekstide mitmekesisus: jutustus, 

muinasjutt. 

Kuulamine 

 liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 

ja käsklaused)  

 eristab žanre (luuletus, jutustus, 

muinasjutt)  

Suuline kõne 

 koostab ja hääldab õige intonatsiooniga 

väit-, küsi- ja käsklauseid  

 loeb peast luuletekste  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

6.Ortograafia ja interpunktsioon Kuulamine 
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Ortogrammi mõiste 

Väike- ja suurtähe kasutamine.  

 

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

 oskab oma kirjalikke töid parandada.  

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 

Eri tüüpi ja žanri kirjandusteosed on esindatud 

õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 

lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 

arvestades järgmisi teemasid: Minu perekond. 

Mina ja mu pereliikmed. Otsi sõpra ja hoia teda. 

Aastaajad. Headusest, mis võidab kurjuse. 

Aususest ja õiglusest. Tõsiselt ja naljaga pooleks. 

Kuulamine 

 eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 

tekste  

Suuline kõne 

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 

loetu ja nähtu kohta  

Lugemine 

 loeb tekste häälega silphaava  

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid 

 teab nimetada lastekirjanikke  

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

1.Üldteadmised vene keelest 

Keele roll inimese elus. Keel kui peamine 

suhtlusvahend. Sõnastik kui teatmekirjanduse liik. 

Suuline kõne 

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 

loetu ja nähtu kohta  

 seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 

sõnastike abil 

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

 oskab oma kirjalikke töid parandada  

2.Graafika. Foneetika. Ortoeepia 

Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. 

Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: 

rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja 

helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja 

palataliseerimata kaashäälikud. Paaris- ja paaritud 

kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud 

ja palataliseerimata. Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. 

 

 

Kuulamine 

 oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 

sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 

kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 

kaashäälikuid  

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

Suuline kõne 

 hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 

häälikuühendeid sõnades  
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 teab peast vene tähestikku  

Lugemine 

 loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt 1 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

 loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 

tingtähiseid paberilt ning arvutist  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3.Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Leksika ehk keele sõnavara. 

Sõna tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud 

sõnad. Sünonüümid. Antonüümid. 

Mitmetähenduslikud sõnad. Homonüümid. 

 

Suuline kõne 

 seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 

sõnastike abil  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

4.Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus 

Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, 

eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. 

Sõnatüvi. 

Nimisõna üldiseloomustus. Üld- ja pärisnimed. 

Elusolendeid ning elutuid esemeid ja nähtusi 

märkivad nimisõnad. 

Nimisõnade sugu. Nimisõnade ainsus ja mitmus. 

Omadussõna üldiseloomustu. 

Asesõna üldiseloomustus. 

Tegusõna üldiseloomustus. 

Eessõna  üldiseloomustus. 

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

 

5.Süntaks ja tekst 

Sõnaühend kui süntaktiline ühik. Sõnaühendi 

põhisõna ja laiend. 

Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne üksus. Lause 

põhitunnused. 

Lause pealiikmed. Lause grammatiline põhi. Liht- 

ja laiendatud laused. 

Pealkiri, põhiidee, Teksti plaan. Lõik. Tekstide 

mitmekesisus: muinasjutt, mõistatus, vanasõnad ja 

kõnekäänud, luuletus, näidend.  

 

 Kuulamine 

 liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 

ja käsklaused)  

 eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 

kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 

žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt)  

Suuline kõne 

 koostab ja hääldab õige intonatsiooniga väit-, 

küsi- ja käsklauseid  

 loeb peast luule- ja proosatekste  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
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lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

Kirjutamine 

 kirjutab ümberjutustusi plaani ja 

märksõnade järgi  

6. Ortograafia ja interpunktsioon 

Ortogrammi mõiste. Väike- ja suurtähe kasutamine 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. 

Tähtede ъ ja ь kasutamine. Täishäälikute õigekiri 

tähtede ж,ч,ш,щ ja ц järel. Poolitamisreeglid. 

Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja 

lause lõpus. 

 

Kuulamine 

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

 kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja 

lühemaid tekste õigesti  

 oskab oma kirjalikke töid parandada  

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 

Eri tüüpi ja žanri kirjandusteosed on esindatud 

õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 

lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 

arvestades järgmisi teemasid: Otsi sõpra ja hoia 

teda. Õppida on alati kasulik. Aastaajad. 

Looduseimedest fantastikani. Headusest, mis 

võidab kurjuse. Aususest ja õiglusest. Tõsiselt ja 

naljaga pooleks. 

 

Kuulamine 

 eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 

kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 

žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt)  

 eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 

tekste  

Suuline kõne 

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, loetu 

ja nähtu kohta  

 loeb peast luule- ja proosatekste  

Lugemine 

 loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt 1 

 sõnaühendeid, lauseid, tekstikatkeid  

 loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab 

neist aru  

 teab nimetada lastekirjanikke  

 

2.1.4. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

1.Üldteadmised vene keelest 

Tutvumine sõnastike tüüpidega. 

 

Suuline kõne 

 seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 

sõnastike abil  

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 

loetu ja nähtu kohta  

Lugemine 

 kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja 

viiteaparatuuri  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

 oskab oma kirjalikke töid parandada  
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2.Graafika. Foneetika. Ortoeepia 

Hääliku ja tähe suhe. 

Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: 

rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja 

helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja 

palataliseerimata kaashäälikud. Paaris- ja paaritud 

kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud 

ja palataliseerimata. Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. 

Rõhk. Sõnarõhu rasked juhud. Intonatsioon ja 

loogiline rõhk. 

 

Kuulamine 

 oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 

sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 

kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 

kaashäälikuid   

 määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 

sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

Suuline kõne 

 hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 

häälikuühendeid sõnades  

 teab peast vene tähestikku  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

 loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 

tingtähiseid paberilt ning arvutist  

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3.Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Leksika ehk keele sõnavara. 

Sõna tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud 

sõnad. Sõna otsene ja ülekantud tähendus. 

Sünonüümid. Antonüümid. Mitmetähenduslikud 

sõnad. Homonüümid. Fraseologismid. Vanasõnad, 

kõnekäänud. 

Vene keele seletussõnastik. Vene keele 

antonüümide sõnastik. Vene keele sünonüümide 

sõnastik. 

Suuline kõne 

 seletab sõna tähendust iseseisvalt ja sõnastike 

abil  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

Kirjutamine 

 vormistab grammatikaülesanded õigesti  

4.Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus 

Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, 

eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. 

Sõnatüvi.Sõnamoodustus-ja sõnamuutemorfeemid. 

Sõnamoodustusviisid. Nimisõna üldiseloomustus. 

Üld- ja pärisnimed. Elusolendeid ning elutuid 

esemeid ja nähtusi märkivad nimisõnad. 

Nimisõnade sugu. 

 Nimisõnade ainsus ja mitmus. Nimisõnad, mis 

esinevad ainult ainsuse või mitmuse vormis. 

Nimisõnade käänamine. Vene keele käänete 

süsteem. Nimisõna,оmadussõna ja tegusõna 

põhilised süntaktilised funktsioonid sõnaühendis 

ja lauses. 

Omadussõna sugu, arv ning kääne. Omadussõna 

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid  

Kirjutamine 

 vormistab grammatikaülesanded õigesti  

 oskab oma kirjalikke töid parandada  
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ühildumine nimisõnaga soovormis, arvus ja 

käändes. Esmased teadmised omadussõna täis- ja 

lühivormide kohta.  

Asesõna üldiseloomustus. Asesõna sõnaliikide 

süsteemis. Isikulised asesõnad kui 

sidususvahendid lauses ja tekstis. 

Tegusõna üldiseloomustus. Tegevusnimi 

(infinitiiv) ja tegusõna isikulised vormid. Tegusõna 

ajavormid. Tegusõnade pööramine olevikus ja 

tulevikus. Tegusõnade pööramine minevikus. 

5.Süntaks ja tekst 

Lause kõrvalliikmed: täiend, sihitis, määrus. 

Lauseliigid suhtluseesmärgi järgi: väit-, käsk- ja 

küsilaused. Lauseliigid tundevärvingu järgi: 

mittehüüd- ja hüüdlaused. 

Pealkiri, põhiidee.  

Teksti plaan. Lõik.Tekstide mitmekesisus: 

teadaanne, õnnesoov, kutse, juhend. Tekstide 

otsimine internetist.  

 

 

  

Kuulamine 

 liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 

ja käsklaused) ning tundevärvingu (hüüd- ja 

mittehüüdlaused) põhjal, eristab lausetüüpe 

intonatsiooni järgi  

 määrab lause grammatilise põhja ning 

sõnade seose lauses;  

Suuline kõne 

 koostab ja hääldab õige intonatsiooniga 

väit-, küsi- ja käsklauseid  

 koostab lihtsaid jutustavaid, kirjeldavaid 

ja ka arutlevaid tekste küsimuste, 

märksõnade ning lihtsa plaani abil  

Lugemine 

 täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 

tekstikatkeid   

Kirjutamine 

 kirjutab ümberjutustusi plaani ja 

märksõnade järgi  

 kirjutab kirjeldavaid ja jutustavaid tekste 

ning vormistab need korrektselt; 

6. Ortograafia ja interpunktsioon 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. 

Tähtede ъ ja ь kasutamine. Täishäälikute õigekiri 

tähtede ж,ч,ш,щ ja ц järel.Не õigekiri 

tegusõnadega.Eessõnade õigekiri.  

Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja 

lause lõpus 

Kirjutamine 

 kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 

ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt;  

 kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja 

lühemaid tekste õigesti;  

 oskab oma kirjalikke töid parandada.  

 

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 

Eri tüüpi ja žanri kirjandusteosed on esindatud 

õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 

lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 

arvestades järgmisi teemasid: Õppida on alati 

kasulik. Aastaajad. Looduseimedest fantastikani. 

Kuulamine 

 eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 

kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 

žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt);  

 eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 

tekste;  
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Headusest, mis võidab kurjuse. Aususest ja 

õiglusest. Tõsiselt ja naljaga pooleks. 

 

 määrab audioteksti teema ja peamise mõtte, 

jätab meelde teksti sisu ning täidab õpetaja 

korraldusel tekstipõhiseid ülesandeid.  

Suuline kõne 

 hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning  

häälikuühendeid sõnades;  

 seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 

sõnastike abil;  

 arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 

loetu ja nähtu kohta;  

 jutustab ümber eri stiilis ja žanris tekste;  

 loeb peast luule- ja proosatekste.  

Lugemine 

 loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt;  

 loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab 

neist aru;  

 kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja 

viiteaparatuuri; 

 teab nimetada lastekirjanikke. 

 

2.2. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja:  

1) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust, täidab audioteksti 

mõtestamisega seotud ülesandeid;  

2) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;  

3) reprodutseerib ning loob suuliselt tekste (dialoog, monoloog), kasutades keelevahendeid kooskõlas 

suhtlusolukorra ja vene keele normidega;  

4) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi kõnepraktikas;  

5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;  

6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketti;  

7) oskab kasutada sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid. 

 

2.2.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 

Kuulamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;  

2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad ja 

segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);  

3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid ülesandeid. 

Suuline kõne  

Õpitulemused  

Õpilane  

1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt;  

2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas teksti ülesehituse 
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reegleid;  

3) avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust;  

4) oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;  

5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;  

6) oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi;  

7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;  

8) järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma teksti 

koostades;  

2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;  

3) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu;  

4) oskab määrata teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse ning põhilise ja 

teisejärgulise info vahel;  

5) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;  

6) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja teatmeteoseid;  

7) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes tähistustes ning 

viiteaparatuuris. 

Kirjutamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;  

2) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid (järjekindlus, 

loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;  

3) loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, allkirjastatud tõend);  

4) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega 

lauseid;  

5) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;  

6) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);  

7) oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

 

2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

1. Üldteadmised vene keele kohta 

Vene keelt uuriv teadus, selle põhiosad. 

 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia 

Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 

silbipõhine.  

Häälikumuutused kõnes. 

Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 

Foneetiline transkriptsioon.  

Vene keele hääldusnormid.  

Sõnarõhu rasked juhud. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

3. Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Sünonüümid.  

Antonüümid.  

Homonüümid.  

Mitmetähenduslikud sõnad.  

Oma- ja laensõnad.  

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 
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Vananenud sõnad ja neologismid.  

Raamatu- ja kõnekeele leksika.  

Fraseoloogia kui leksikoloogia osa.  

Vanasõnad, kõnekäänud, lendsõnad. 

Vene kell trükitud ja veebisõnastikud. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme. 

4. Morfoloogia Kuulamine 
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Sõna grammatiline tähendus. Sõnaliikide süsteem 

vene keeles. Iseseisvate ja abisõnade. 

Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad 

nimisõnad. Käänduvad ja ebareeglipäraselt 

käänduvad. 

Nimisõna süntaktilised funktsioonid.  

Nimisõnade kõnes kasutamise normid. 

Omadussõna. 

Omadussõnade täis- ja lühivormid. 

Omadussõnade süntaktilised funktsioonid. 

Omadussõnade kõnes kasutamise normid. 

 Asesõna. 

Asesõnade käänamine. 

Asesõna süntaktilised funktsioonid. 

Asesõnad kui lausete sidususe vahend. 

Tegusõna. 

Tegusõnade pööramine. 

Tegusõnade süntaktilised funktsioonid.  

Tegusõnade kõnes kasutamise normid. 

Määrsõna. 

Määrõnade süntaktilised funktsioonid.  

 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme. 

5. Süntaks 

Sõnaühend. 

Sõnaühendi struktuur. 

Lause. 

Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne ühik. 

Peamised aluse väljendamise viisid. 

Lihtöeldis. Koondlaused. Korduvad lauseliikmed 

Kokkuvõtvad sõnad koondlauses. Üte. Otsekõne. 

Dialoog. 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
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(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 

(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

6.Tekst 

Tekstiliigid: instruktsioon, reklaam, jutustus. 

 

Kuulamine 

 eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 

(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 

(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 

reklaam, instruktsioon, teade); 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 
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mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, 

loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 

suhtlusolukorrale vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 
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(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

7. Ortograafia ja interpunktsioon 

Ortograafia. 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves ja 

eesliidetes. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse 

kuuluvates sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri 

sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Lahku- ja 

kokkukirjutamine ning sidekriipsu kasutamine eri 

sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Määrsõnade 

õigekiri. 

Interpunktsioon. 

Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid 

koondlausetes ning üttega lausetes. Võhemargid 

otsekõnega lausetes. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

 

8. Kirjandusliku lugemine. 

Kirjandusliku lugemise temaatika 4. klassis.   

Kirjandusteoste eri tüübid ja žanrid on esindatud  

õppekirjanduse ning vabalugemise tekstidena, mis 

valitakse vene, eesti ja välisautorite teoste seast 

järgmisi teemasid silmas pidades.  

Looduse  imeline  maailm.  Kuidas  oled  elanud,  

mu  eakaaslane?  Fantaseerime,  unistame.  

Sõprusest, ustavusest, armastusest. Imedemaailm 

kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud 

 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, 

loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 

suhtlusolukorrale vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
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ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 

2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

Vene keel 

Õppesisu Õpitulemused 

1. Üldteadmised vene keele kohta 

Kirjakeele mõiste. 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 
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2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia 

Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 

silbipõhine.  

Häälikumuutused kõnes. 

Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 

Foneetiline transkriptsioon.  

Vene keele hääldusnormid.  

Sõnarõhu rasked juhud. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

3. Morfeemika (sõna koostis) ja 

sõnamoodustus 

Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna 

juurmorfeemis.  

Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, 

sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade 

liitmine. 

Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise. 

 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

4. Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Sünonüümid.  

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
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Antonüümid.  

Homonüümid.  

Mitmetähenduslikud sõnad.  

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
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punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme. 

5. Morfoloogia 

Sõna grammatiline tähendus. Sõnaliikide süsteem 

vene keeles. Iseseisvate ja abisõnade.  

Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad 

nimisõnad. Käänduvad ja ebareeglipäraselt 

käänduvad ning kändumatud nimisõnad. 

Käändevormideta nimisõnade sugu ja arv.  

Nimisõna süntaktilised funktsioonid.  

Nimisõnade kõnes kasutamise normid. 

Omadussõna. 

Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed 

omadussõnad. 

Omadussõnade võrdlusastmed. 

Omadussõnade täis- ja lühivormid. 

Omadussõna süntaktilised funktsioonid. 

Omadussõnade kõnes kasutamise normid. 

Asesõna. 

Asesõnade käänamine ja liigitus. 

Asesõna süntaktilised funktsioonid. 

Asesõnad kui lausete sidususe vahend. 

Tegusõna. 

Perfektiivsed ja imperfektivsed. Sihilised ja sihitud 

tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõna 

kõneviisid. 

Tegusõna pööramine. 

Ebareeglipäraselt pöörduvad tegusõnad. 

Tegusõnade süntaktilised funktsioonid. 

Tegusõna kõnes kasutamise normid. 

 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme. 

6. Süntaks 

Sõnaühend. 

Sõnaühendi struktuur. 

Lause. 

Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne ühik. 

Peamised aluse väljendamise viisid. 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 
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Lihtöeldis.  

Koondlaused.  

Korduvad lauseliikmed  

Kokkuvõtvad sõnad koondlauses.  

Üte.  

Otsekõne.  

Dialoog. 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 

(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

7. Tekst 

Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid 

(ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik, ametlik, 

Kuulamine 

 eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 

(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 
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kõnekeelne stiil). 

Tekstiliigid: seletuskiri, komplitseeritud 

instruktsioon, reklaam, jutustus, luuletus. 

(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 

reklaam, instruktsioon, teade); 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
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selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 

(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

8. Ortograafia ja interpunktsioon 

Ortograafia. 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõnatüves. 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri eesliidetes. 

Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 

sõnades. 

Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 

sõnades. Tähed н ja нн eri sõnaliikidese kuuluvates 

sänades. 

Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu 

kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

нe ja нu kokku- ja lahkukirjutamine eri 

sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. 

Interpunktsioon. 

Vahemärgid lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise 

vahel, mõttekriips väljajättelises lauses). 

Vahemärgid koondlausetes ning lausetes 

sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega 

seotud. Vahemärgid otsekõnega lausetes. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

 

 

Kirjandus 

Teosed Õppesisu Tulemused 

I Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 

Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse 

Erinevused ja sarnasused kommetes,traditsioonides, usus.  

Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus.  

Ustavus, julgus, tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes.  

Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine rahvaluuleteostes. 

Minevik, tänapäev, tulevik. 

Rahvaluule. Müüdid (1–2). 

Vene muinasjutud. 

Eesti muinasjutud.  

Mõistatused 

Lugemine ja 

ümberjutustamine 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 

lugemine. Küsimustele 

Õpilane: 

1) loeb kirjandusteksti ladusalt 

ja  

mõtestatult; 
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Vanasõnad ja kõnekäänud. 

Paikkondliku algupäraga (nt 

Tallinna) legendid 

Jaan Kross „Mardileib”, 

O.Luts „Ülemiste vanake“ 

Kunstmuinasjutt 

Hans Christian Andersen 

„Metsluiged" 

P.Jeršov „Küürselg sälg“ 

Wilhelm Hauffi  muinasjutt 

 

vastamine 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti mõtestamine ja analüüs 

Teksti plaani koostamine. Teksti 

põhiteema ja idee määramine 

Põhiandmed autorite, 

kõnealuste teoste loomise ajastu 

ning neis kujutatud aja kohta 

Suuline rahvalooming, 

rahvaluule žanrid: muinasjutt, 

vanasõna, kõnekäänd, 

mõistatus, legend (pдrimus). 

Müüdid. Muinasjuttude liigid: 

imemuinasjutt, olustikuline 

muinasjutt, loomamuinasjutt. 

Kunstmuinasjutt. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Omaloomingulised tццd: 

proosavormis (muinasjutt) 

loetud teoste alusel (tegelaste 

dialoog, uus lõpp jutule, kiri 

kirjandusteose tegelasele, lühike 

hinnang 

loetud teosele või arvustus). 

 

3) teab loetud teose autorit, sisu 

ja tegelasi; 

4) tutvustab loetud teost ning 

kõneleb oma lugemismuljetest ja 

-elamustest. 

5) jutustab loetud tekstist 

koostatud plaani järgi 

 

Õpilane: 

1) koostab kirjandusteksti kohta 

sisukava, kasutades küsimusi, 

väiteid või märksõnu; 

2) määrab teksti põhiteema ja 

idee; 

3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 

4) toob välja teose 

tegelastevahelise konflikti ja 

selle tekkepõhjused; 

5) avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 

näidetega tekstist ja 

igapäevaelust. 

 

Õpilane: 

1) kirjutab eri liiki 

omaloomingulisi töid, 

sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis, ning 

lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

2) esitab peast luuletuse, 

lühikese proosateksti või 

näidendi rolliteksti; 

II Kirjandusžanrid 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 

Raamatu roll inimese elus.  

Eluraskuste ületamine – headuse ja õigluse võidu kohustuslik tingimus?  

õlbelisuse poeetilised tunnid.  

Inimlik tänulikkus ja tänamatus.  

Kasvatamatud ja harimatud meie.  

Teod kui inimese väärtuse mõõt.  

Üksindusprobleem.  

Kodumaa looduse ilu. 

 Inimese ja looduse harmoonia.  

Idee inimese ja looduse ühtsusest.  
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Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus.  

Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.  

Inimese  vastutus loodushoiu eest. 

Anton Tšehhov „Lapsed”, 

Eno Raud „Roostevaba möök”, 

Friedebert Tuglase „Siil”, 

Leonid Andrejev „Kussaka”; 

Vladimir Solouhhin „Tasuja”; 

A.Puškini luuletused 

F.Tjutševi luuletused 

A.Fet   luuletused 

I.Bunini luuletused 

M.Lermontovi luuletused 

 

 

Lugemine ja 

ümberjutustamine 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 

lugemine. Küsimustele 

vastamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti mõtestamine ja analüüs 

Teksti plaani koostamine. Teksti 

põhiteema ja idee määramine 

Põhiandmed autorite, 

kõnealuste teoste loomise ajastu 

ning neis kujutatud aja kohta. 

Sõnavara ja väljendusoskuse 

rikastamine. Kunstiliste 

detailide märkamine, 

tundmatute sõnade ja väljendite  

selgitamine. 

Kunstiteose teema ja idee.  

Kompositsioon, selle 

põhielemendid: ekspositsioon, 

tegevuse 

areng, kulminatsioon, lahendus, 

epiloog. Kirjandusžanrid: 

jutustus.   

Looduskirjeldus, interjöör, 

portree. Kunstiline detail. 

Luulekeele iseärasused. 

Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- 

ja väljendusvahendid: epiteet, 

võrdlus, metafoor, 

isikustamine, hüperbool. 

 

Kujundliku mõtlemise 

arendamine ja töö keelelise 

ilmekusega 

Õpilane : 

Õpilane: 

1) loeb kirjandusteksti ladusalt 

ja  

mõtestatult; 

3) teab loetud teose autorit, sisu 

ja tegelasi; 

4) tutvustab loetud teost ning 

kõneleb oma lugemismuljetest ja 

-elamustest. 

5) jutustab loetud tekstist 

koostatud plaani järgi 

 

Õpilane 

-  määrab teksti põhiteema ja 

idee; 

- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 

-  toob välja teose 

tegelastevahelise konflikti ja 

selle tekkepõhjused; 

- avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 

näidetega tekstist ja 

igapäevaelust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

-tunneb kirjanduse kujutus- ja 

väljendusvahendeid (epiteedid, 
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Vanasõna, knekäänd, metafoor, 

riim, värsimõõt, allegooria, 

sümbol. 

Epiteetide, võrdluste, 

isikustamise äratundmine ja 

mõistmine kirjandustekstides 

ning kasutamine oma kõnes. 

Metafoori äratundmise ja 

kasutamise võimalused. 

Sümboolika ja allteksti 

lihtsamad näited.  

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Omaloomingulised tööd: 

proosavormis (muinasjutt) 

loetud teoste alusel (tegelaste 

dialoog, uus lõpp jutule, kiri 

kirjandusteose tegelasele, lühike 

hinnang 

loetud teosele või arvustus). 

hьperboolid, metafoorid, 

isikustamine,võrdlused), 

- tunneb mõisteid riim ja 

varsimoot; 

-kasutab oma tekstides 

kirjanduse kujutus- ja 

väljendusvahendeid 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

-esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti või näidendi 

rolliteksti 

 

 

 

 

 

III Ajaloo kajastamine kirjanduses 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 

Minevik, tänapäev, tulevik.  

Lugeja kaasatundmine ja kaasaelamine 

kui enese tunnetamine ja kasvatamine.  

M.Lermontov „Borodino“ 

L.Tolstoi  „Petja Rostov“ („Sõda 

ja rahu" katkend) 

 

Lugemine ja 

ümberjutustamine 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 

lugemine. Küsimustele 

vastamine 

 

Teksti mõtestamine ja analüüs 

Teksti plaani koostamine. Teksti 

põhiteema ja idee määramine 

Põhiandmed autorite, 

kõnealuste teoste loomise ajastu 

ning neis kujutatud aja kohta. 

Sõnavara ja väljendusoskuse 

rikastamine. Kunstiliste 

detailide märkamine, 

tundmatute sõnade ja väljendite  

selgitamine. 

 

Kujundliku mõtlemise 

Õpilane 

- loeb kirjandusteksti ladusalt ja  

mõtestatult; 

- teab loetud teose autorit, sisu ja 

tegelasi 

 

Õpilane 

-  määrab teksti põhiteema ja 

idee; 

- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 

- toob välja teose 

tegelastevahelise konflikti ja 

selle tekkepõhjused; 

-  avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 

näidetega tekstist ja 

igapäevaelust. 

 

Õpilane 
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arendamine ja töö keelelise 

ilmekusega 

Vanasõna, k]nekäänd, metafoor, 

riim,  allegooria, sümbol. 

Epiteetide, võrdluste, 

isikustamise äratundmine ja 

mõistmine kirjandustekstides 

ning kasutamine oma kõnes. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Omaloomingulised tööd: 

proosavormis (muinasjutt) 

loetud teoste alusel (tegelaste 

dialoog, uus lõpp jutule, kiri 

kirjandusteose tegelasele, lühike 

hinnangloetud teosele või 

arvustus). 

-tunneb kirjanduse kujutus- ja 

väljendusvahendeid (epiteedid, 

hьperboolid, metafoorid, 

isikustamine,võrdlused), 

-kasutab oma tekstides 

kirjanduse kujutus- ja 

väljendusvahendeid 

 

 

Õpilane 

-esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti või näidendi 

rolliteksti; 

 

IV  Fantaasiajutt 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 

Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine kirjanduses. 

Minevik, tänapäev, tulevik. 

N. Gogol  „Õhtud külas 

Dikanka lähedal“ 

Ray Bradbury  teosed 

Lugemine ja 

ümberjutustamine 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 

lugemine. Küsimustele 

vastamine 

 

Teksti mõtestamine ja analüüs 

Teksti plaani koostamine. Teksti 

põhiteema ja idee määramine 

Põhiandmed autorite, 

kõnealuste teoste loomise ajastu 

ning neis kujutatud aja kohta. 

Sõnavara ja väljendusoskuse 

rikastamine. Kunstiliste 

detailide märkamine, 

tundmatute sõnade ja väljendite  

selgitamine. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Omaloomingulised tööd: 

proosavormis (muinasjutt) 

loetud teoste alusel (tegelaste 

Õpilane 

- loeb kirjandusteksti ladusalt ja  

mõtestatult; 

- teab loetud teose autorit, sisu ja 

tegelasi 

 

Õpilane 

-  määrab teksti põhiteema ja 

idee; 

- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 

- toob välja teose 

tegelastevahelise konflikti ja 

selle tekkepõhjused; 

-  avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 

näidetega tekstist ja 

igapäevaelust. 

 

Õpilane: 

- kirjutab eri liiki 

omaloomingulisi töid, 

sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis, ning 
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dialoog, uus lõpp jutule, kiri 

kirjandusteose tegelasele, lühike 

hinnangloetud teosele või 

arvustus). 

 

lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti või näidendi 

rolliteksti 

 

2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 

Vene keel 

Õppesisu Õpitulemused 

1. Üldteadmised vene keele kohta 

Keelenormi mõiste. Kõnekultuur. 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia 

Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 

silbipõhine.  

Häälikumuutused kõnes. 

Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 

Foneetiline transkriptsioon.  

Vene keele hääldusnormid.  

Sõnarõhu rasked juhud. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
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ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

3. Morfeemika (sõna koostis) ja 

sõnamoodustus 

Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, 

sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade 

liitmine. 

Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise. 

 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

Lugemine 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

4. Leksikoloogia ja fraseoloogia 

Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. 

Paronüümid. Mitmetähenduslikud sõnad. Oma- ja 

laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid. 

Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad. Raamatu- ja 

kõnekeele leksika. 

Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika 

(murdesõnad, professionalismid, žargonismid). 

Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid: sõna 

kasutamine kooskõlas sõna tähenduse ja 

stiilivärvinguga. Leksikaalne ühilduvus. 

Fraseoloogia kui leksikoloogia osa. Vanasõnad, 

kõnekäänud, lendsõnad. 

Vene keele trükitud ja veebisõnastikud. 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 

ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
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suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme. 

5. Morfoloogia 

Sõnade liigitamise printsiibid: semantiline, 

morfoloogiline, süntaktiline. Sõnaliikide 

üldiseloomustus. Iseseisvate ja abisõnade liigid. 

Arvsõna. 

Arvsõnade käänamine. Arvsõnade kõnes 

kasutamise normid.  

Määrsõna. 

Määrsõna liigid. Määrsõna süntaktilised 

funktsioonid. Rõhumäärsõnad. Rõhumääsõnade 

tähendus. 

 Eessõna. 

Tuletatud ja mittetuletatud eessõnad. Liht- ja 

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, 

loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 

suhtlusolukorrale vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 
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liiteessõnad. 

Sidesõna. 

Rinnastavad ja alistavad ning liht- ja liitsidesõnad. 

Hüüdsõna. 

Hüüdsõnade põhifunktsioonid.  

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

Kirjutamine 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene 

kirjakeele grammatikanorme. 

6. Süntaks 

Lause. 

Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne ühik. 

Peamised aluse väljendamise viisid. 

Lihtöeldis.  

Koondlaused.  

Korduvad lauseliikmed  

Kokkuvõtvad sõnad koondlauses.  

Üte.  

Otsekõne.  

Kuulamine 

 saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 

sisust; 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, 

loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 

suhtlusolukorrale vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
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sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada 

teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt 

ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 

(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene 

kirjakeele grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

7. Tekst 

Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid 

(ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik, ametlik, 

kõnekeelne stiil). 

Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, 

komplitseeritud instruktsioon, autobiograafia, 

reklaam, SMS-teade, jutustus, luuletus, näidend. 

Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, 

blogi) ja seal kasutatavad tekstiliigid. 

Kuulamine 

 eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 

(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 

(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 

reklaam, instruktsioon, teade); 

 määrab audioteksti teema ja peamise 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 

mitmesuguseid ülesandeid. 

Suuline kõne 

 esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 

ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

 loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 

(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 

teksti ülesehituse reegleid; 

 avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 

seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

 oskab koostada tekstist lühikese ja 
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ammendava ümberjutustuse; 

 jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 

suheldes kaaslasega või rühmas; 

 oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning 

nähtusi; 

 järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

 järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

 loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 

skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 

oma teksti koostades; 

 loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 

ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

 loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 

žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 

sisu; 

 oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 

peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 

ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

 kasutab tekstiga töötades erinevaid 

lugemisviise; 

 oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 

teatmeteoseid; 

 oskab vajalikku materjali otsides 

orienteeruda raamatute pealkirjades ja 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste 

(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 

seletuskiri, allkirjastatud tõend); 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

8. Ortograafia ja interpunktsioon 

Ortograafia. 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõnatüves. 

Täis- ja kaashäälikute õigekiri eesliidetes. 

 oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 

 väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 

selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
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Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 

sõnades. 

Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 

sõnades. Tähed н ja нн eri sõnaliikidese kuuluvates 

sänades. 

Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu 

kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

нe ja нu kokku- ja lahkukirjutamine eri 

sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. . Määrsõnade 

õigekiri. 

Eessõnade, sidesõnade ja rõhumäärsõnade õigekiri. 

Interpunktsioon. 

Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid 

lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise vahel, 

mõttekriips väljajättelises lauses). 

Vahemärgid koondlausetes ning lausetes 

sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega 

seotud. Vahemärgid otsekõnega lausetes. 

vastavus) ning kõneetiketti; 

 loo eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline 

ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, 

allkirjastatud tõend); 

 kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

 järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 

grammatikanorme; 

 reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 

kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

 

 

Kirjandus 

Teosed Õppesisu tulemused 

I Kirjandus  ja tesed kunstiliigid. 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme : 

Kultuuride mitmekesisus.  

Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse.  

Erinevused ja samasused kommetes, traditsioonides, usus. 

O.Henry  “Viimane  leht” 

H.C.Andersen  “Ööbik” 

K.Paustovski “Vana kokk” 

J.Kuskemaa Tallinna  legendid 

 

 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 

lugemine. Küsimustele 

vastamine. Teksti plaani 

koostamine. Kavapunktide 

pealkirjastamine ühe sõna, 

väite, küsimuse või tsitaadiga. 

Teksti põhiteema ja idee 

määramine. 

Arutlemine samasuguse teema 

kajastuse üle varem käsitletud 

teostes. Isikliku arvamuse 

sõnastamine. 

Õpilane 

1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult; 

2) teab loetud teose autorit, sisu ja 

tegelasi; 

3) tutvustab loetud teost ning 

kхneleb oma lugemismuljetest ja -

elamustest. 

4) jutustab loetud tekstist 

koostatud plaani jдrgi; 

5) jutustab loetud tekstist 

kokkuvхtlikult. 

II  Kirandus kui sõnakunst. Raamatu roll inimese elus. 

Arutlemiseks sobivaid teemasid ja probleeme:   

Minevik , tänapäev, tulevik. 

Hea ja kurja  probleem.  

Inimlik tänulikkus ja tänamatus .  

Inimese vastutus oma käitumise ja tehtud otsuste eest.  

Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus. 
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A.Puškini luuletused  

“Dubrovski” 

M.Lermontovi luuletused 

V.Žukovski  “Svetlana” 

Maurice  Maeterlinck “Sinine 

lend” 

L.Tolstoi    “Lapse jõud” 

V.Nabokov “Malts” 

A.Kuprin “Valge puudel” 

R.Kipling  “ Kass, kes kõndab  

omapead“ 

H.Jõgisalu  „Rästik“ 

 

I Lugemine. Eesmärgistatud 

lugemine, ositi lugemine. 

Küsimustele vastamine. Teksti 

plaani koostamine. Teksti 

põhiteema ja idee määramine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Teksti mõtestamine ja 

analüüs  Faabula ja süžee, pea- 

ja kõrvaltegelased, jutustamine 

esimeses ja kolmandas isikus. 

Sõnavara ja väljendusoskuse 

rikastamine. Kunstiliste 

detailide märkamine, 

tundmatute sõnade ja 

väljendite 

selgitamine. 

 

 

 

 

 III Kujundliku  mõtlemise 

arendamine ja töö keelelise 

ilmekusega.  Epiteetide, 

võrdluste, isikustamise 

äratundmine ja mõistmine 

kirjandustekstides ning 

kasutamine oma kõnes. 

Metafoori äratundmise ja 

kasutamise vхimalused. 

Sümboolika ja allteksti 

lihtsamad näited.  

Riimide leidmine ja loomine, 

kahesilbilise värsijala 

tundmine. 

 

IV Loominguline tegevus ja  

esinemine 

Omaloomingulised tööd: 

 Õpilane 

1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja  

mõtestatult; 

3) teab loetud teose autorit, sisu ja 

tegelasi; 

4) tutvustab loetud teost ning 

kхneleb oma lugemismuljetest ja -

elamustest. 

5) jutustab loetud tekstist 

koostatud plaani järgi; 

6) jutustab loetud tekstist 

kokkuvõtlikult. 

 

Õpilane : 

1) koostab kirjandusteksti kohta 

sisukava, kasutades küsimusi, 

võiteid või märksõnu; 

2) märab teksti põhiteema ja idee; 

3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 

4) toob välja teose 

tegelastevahelise konflikti ja selle 

tekkepхhjused; 

5) avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 

näidetega tekstist ja 

igapäevaelust.  

 

Õpilane: 

1) tunneb kirjanduse kujutus- ja 

vä 

ljendusvahendeid (epiteedid, 

hüperboolid, metafoorid, 

isikustamine, 

võrdlused), tunneb mõisteid riim 

ja varsimoot; 

2) kasutab oma tekstides 

kirjanduse kujutus- ja 

väljendusvahendeid. 

 

 

 

 

Õpilane: 

1) kirjutab eri liiki 

omaloomingulisi töid, sealhulgas 
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1) proosavormis (muinasjutt, 

lühikesed jutustava iseloomuga 

jutud, хpitud vanasхnadel ja 

kõnekäändudel 

põhinevad jutud, 

looduskirjeldused, 

interjöörikirjeldused); 

2) luulevormis (luuletus 

etteantud riimidega jm); 

3) loetud teoste alusel (tegelaste 

dialoog, uus lõpp jutule, kiri 

kirjandusteose tegelasele, 

lühike hinnang 

loetud teosele või arvustus). 

Esinemisoskus: luuletus, 

katkendid proosa- ja 

draamateostest, omaloodud 

tekstid. Dialoog 

kuulajaskonnaga 

kirjeldavas ja jutustavas vormis, 

ning lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

2) esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti või näidendi 

rolliteksti; 

3) esitab kaaslastele omaloodud 

teksti. 

III   Kirjanduslikud traditsioonid: kirjandusliigid ja kirjandusžanrid. 

Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme:  

Minevik, tänapäev, tulevik.  

Inimlik tänulikkus ja tänamatus.  

Inimese vastutus oma käitumise ja tehtud otsuste eest.  

Kodumaa looduse ilu.  

Inimese ja looduse harmoonia.   

Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus.  

Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.  

Inimese  vastutus loodushoiu eest. 

A de Saint –Exupery  „Väike 

prints“ 

I.Krõlovi valmid 

I.Turgenev „Bežini aas“ 

J.Rannap „Agu Sihvka annab 

aru“ 

M.Twain „ Prints ja kerjus“ 

Ch. Dickens „Oliver Twist“ 

J.Švarts  „Alasti kuningas“ 

M.Lermontovi luuletused 

                        „Mtsõri“ 

V. Brjussovi luuletused 

F.Tjutševi luuletused 

 

 

I Lugemine  Eesmärgistatud 

lugemine, ositi lugemine. 

Küsimustele vastamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Teksti mõtestamine  ja  

analüüs .Teksti plaani 

koostamine. Teksti põhiteema 

Õpilane 

 1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja  

mõtestatult; 

2) teab loetud teose autorit, sisu ja 

tegelasi; 

3) tutvustab loetud teost ning 

kõneleb oma lugemismuljetest ja -

elamustest. 

4) jutustab loetud tekstist 

koostatud plaani järgi; 

5) jutustab loetud tekstist 

kokkuvõtlikult 

 

Õpilane: 

- avaldab loetud teose kohta 

arvamust, põhjendab seda 
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ja idee määramine 

Põhiandmed autorite, 

kõnealuste teoste loomise ajastu 

ning neis kujutatud aja kohta. 

Kunstiteose teema ja idee. 

Süžee ja faabula. 

Kompositsioon, selle 

põhielemendid: ekspositsioon, 

tegevuse 

areng, kulminatsioon, 

lahendus, epiloog. 

Eepika, lüürika, draama. 

Kirjandusžanrid: jutustus, 

novell, valm, poeem. Näidend, 

tegelased, repliik. 

Looduskirjeldus, interjöör, 

portree. Kunstiline detail. 

 

Loominguline tegevus ja  

esinemine. 

Esinemisoskus: luuletus, 

katkendid proosa- ja 

draamateostest, omaloodud 

tekstid. Dialoog 

kuulajaskonnaga. 

 

 

näidetega tekstist ja igapäevaelust 

- koostab kirjandusteksti kohta 

sisukava, kasutades küsimusi, 

võiteid või märksõnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

1) kirjutab eri liiki 

omaloomingulisi töid, sealhulgas 

kirjeldavas ja jutustavas vormis, 

ning lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

2) esitab peast luuletuse, lühikese 

proosateksti või näidendi 

rolliteksti; 

3) esitab kaaslastele omaloodud 

teksti 

 

2.3. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja:  

1) väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;  

2) analüüsib vastavalt õppesisule kõigi keeletasandite ühikuid, kasutab omandatud keeleteadmisi oma 

kõneoskuse arendamiseks;  

3) oskab analüüsida teksti sisu;  

4) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära;  

5) loob tüübilt, stiililt ning žanrilt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste;  

6) on omandanud redigeerimiskogemuse ning oskab loodud tekstile hinnangut anda;  

7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;  

8) arvestab suhtluseesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab sobivaid keelevahendeid 

ning järgib kirjakeele norme;  

9) mõistab vene keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;  

10) hangib infot eri allikatest (sh elektroonilistest), kasutab erinevat tüüpi sõnastikke ja muid vajalikke 

teatmeteoseid. 
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2.3.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

Kuulamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;  

2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;  

3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 

(intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;  

4) eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;  

5) täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.  

Suuline kõne  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;  

2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;  

3) arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;  

4) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära ning 

kasutades sobivaid keelevahendeid;  

5) väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;  

6) avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;  

7) esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides. 

Lugemine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) loeb ja analüüsib erinevaid tekste;  

2) eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;  

3) mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;  

4) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti 

koostades;  

5) hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.  

Kirjutamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 

keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;  

2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;  

3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;  

4) koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu; 5) 

hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;  

6) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega 

lauseid;  

7) tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

 

2.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Vene keel 
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Õppesisu Õpitulemused 

 Foneetika. Ortoeepia. 

 Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.  

Morfoloogia. 

Tegusõna vormid. Kesksõna grammatilised 

tunnused. Oleviku ja mineviku kesksõnad. Aktiivi 

ja passiivi kesksõnad. Passiivi kesksõna täis- ja 

lühivormid. Kesksõnaühendid. Kesksõna 

süntaktilised 

funktsioonid. 

Kesksõna kõnes kasutamise normid. 

Gerundium (des-vorm). Gerundiumi 

grammatilised tunnused. Perfektiivne gerundium 

ja des-gerundium 

(imperfektiivne aspekt). Gerundiumiga 

sõnaühendid. Gerundiumi süntaktilised 

funktsioonid. Gerundiumi 

kõnes kasutamise normid. 

Süntaks. 

Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, 

rektsioon, külgnemine). 

Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, 

grammatilised, stilistilised). 

Aluse tekstifunktsioonid. 

Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise 

tekstifunktsioonid. 

Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, 

mitteühilduv; lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), 

määruse liigid. 

Ortograafia ja interpunktsioon. 

Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. 

Sõnalõppude õigekiri eri 

sõnaliikide sõnades. 

н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades. 

не kokku- ja lahkukirjutamine kesksõnade ning 

gerundiumiga. 

Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise 

reeglid.  

Tekst. 

Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 

kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 

avaldus, 

iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 

teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 

struktuur ja keel. 

 jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 

  formuleerib probleemi, väljendab ja 

argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 

  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab 

ja põhjendab oma arvamust; 

  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 

vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 

eripära ning 

 kasutades sobivaid keelevahendeid; 

  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 

arvestades, valdab kõnekultuuri; 

  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, 

selgitab tarbetekstidest saadud infot; 

   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 

järgides.  

saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 

tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 

  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 

teema ja põhilise mõtte; 

  eristab vormilt (monoloog, dialoog, 

polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) 

ning žanrilt 

 (intervjuu, diskussioon, teadaanne) 

erinevaid suulisi tekste; 

  eristab kuuldu põhjal peamist infot, 

probleemi ja olulisi seisukohti; 

  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 

ülesandeid. 

 loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 

  eristab lugedes fakti ja arvamust ning 

peamist ja teisejärgulist infot; 

  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub 

infosse kriitiliselt; 

  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, 

skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid 

oma teksti 

 koostades; 

  hangib teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest.  

 loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, 

arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 

keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 
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Tekstid elektroonilises keskkonnas. 

 

 

oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 

järeldusi; 

  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat 

laadi kirjandeid ja loovtöid; 

  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 

uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 

loetelu; 

  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 

samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 

  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega 

 lauseid; 

  tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

 

 

Kirjandus 

Teosed Õppesisu Tulemused 

I  Personaaž, tegelane. 

Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Halastuse ja kaastunde probleem.  

Tunde ja kohuse konflikt.  

Isikliku kõlbelise valiku probleem.  

õlbelised ideaalid ja elutõde.  

Isiksuse kõlbeline väärikus. 

Sõbrad ja vaenlased.  

Enesetunnetuse esimesed kogemused.  

Alaealise suhted täiskasvanute ja eakaaslastega.  

Põlvkondade konflikt. 

Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  

Kultuuride mitmekesisus.  

Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.  

Erinevate rahvaste kombed ja uskumused.  

Austav suhtumine teistesse kultuuridesse. 

Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele.  

Eesti rahvuskultuuri traditsioonide, pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine.  

Lüüriline kangelane – poeedi „teisik” 

Kreutzwald „Kalevipoeg”, 

vene eepiline kangelaslaul 

Lev Tolstoi „Lapsepõlv”, 

M.Gorki  „Lapsepõlv“  

“Inimeste seas”; 

Friedebert Tuglas „Väike 

Illimar”, 

Lugemine ja ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, 

probleeme, sõnumit ning 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
Aleksandr Puškini luuletused, 

M.Lermontovi luuleteosed 

Fjodor Tjuttševi luuletused; 

Afanassi Feti luuletused; 

L.Koidula luuleteosed 

D.Vaarandi  

Luuleteos 

luulelugemine. 

Erinevad ümberjutustamise 

viisid: üksikasjalik, üldistav, 

fragmentaarne, varem kokku 

lepitud viisil. Isiklik 

suhtumine ümberjutustatavasse 

teksti. Oma arvamuse esitamine 

ja kaitsmine. 

Jutustamisel kahe vхi mitme 

žanrilt erineva teksti elementide 

sidumine. 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

Kirjandusteose struktuur. Süžee 

ja kompositsioon, tegelaskonna 

struktuur, teksti stilistilised 

karakteristikud 

Proosateose kompositsioon. 

Kirjeldavad ja jutustavad 

elemendid, nende roll. 

Eri žanris teoste 

kunstispetsiifika. Lühijutt. 

Novell. Jutustus. Ajalooline 

romaan/jutustus. 

Proosaluuletus. 

Lüüriline miniatuur. 

 Personaaž, tegelane, prototüüp, 

teose põhikonflikt. 

Inimene kui peamine 

loomingulise mõtestamise 

objekt kirjanduses. 

Kirjandusteos kui autori 

looming, kirjaniku 

fantaasia produkt. 

võrdleb teost mхne teise 

teosega; 

- oskab loetut ümber jutustada 

eri konkreetsusastmes ja eri 

vaatepunktidest. 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid 

ja idee; 

2) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust; 

3) leiab teoste vхtmesьndmused 

ja põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise 

teose tegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise 

teoses kujutatud sьndmustesse 
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Autori, jutustaja ja kirjandusliku 

kangelase vahekord teoses. 

Eepilise teose kangelane, 

lüüriline kangelane, 

tegelane draamas. 

Autobiograafiline jutustus. 

Tegelase karakteristika: 

sotsiokultuuriline, 

psühholoogiline, väline. 

Tegelase ajalooline ja 

kultuuriline tingitus. 

Tegelase biograafia ja 

evolutsioon.  

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, 

lugejapäeviku pidamine, 

sхnavõtuks või ettekandeks 

valmistumine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

-kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi tцid, 

sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis, ning 

lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- kirjutab kirjandusteose põhjal 

arutleva kirjandi 

-esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti 

II Inimene ja arengutee. Ajatud kõlbelised väärtused 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Isiksus ja ajastu.  

Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  

Kangelane ajaloo ees. Isiksuse sotsiaalsed 

palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused.  

„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  

Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  

Ajatud kõlbelised väärtused.  

Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad väärtused. 

Daniel Defoe „Robinson 

Crusoe”, 

N.Leskov „Metsloom” 

William Shakespeare’i „Romeo 

ja Julia”, 

 O.Henry  teosed 

S.Jesenini  luuletused 

K.Simonov luuleteosed 

A.Puškini luuletused 

E.Enno luuletused 

Lugemine ja ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

luulelugemine. 

 

 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, 

probleeme, sõnumit ning 

võrdleb teost mхne teise 

teosega; 

- oskab loetut ümber jutustada 
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Oskar Luts „Kevade”, 

Anton Tšehhov „Kameeleon”, 

„Paks ja peenike”; 

A.Puškin “Väikesed 

tragöödiad“ 

Jevgeni Švarts „Draakon”; 

I.Bunin „Lapti“ 

 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

Kirjandusteose struktuur. Süžee 

ja kompositsioon, tegelaskonna 

struktuur, teksti stilistilised 

karakteristikud. 

Personaaž, tegelane, prototüüp, 

teose põhikonflikt. 

Inimene kui peamine 

loomingulise mõtestamise 

objekt kirjanduses. 

Kirjandusteos kui autori 

looming, kirjaniku 

fantaasia produkt. 

Autori, jutustaja ja kirjandusliku 

kangelase vahekord teoses. 

Eepilise teose kangelane, 

lüüriline kangelane, 

tegelane draamas. 

Autobiograafiline jutustus. 

Tegelase karakteristika: 

sotsiokultuuriline, 

psühholoogiline, väline. 

Tegelase ajalooline ja 

kultuuriline tingitus. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, 

lugejapäeviku pidamine, 

sõnavõtuks või ettekandeks 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid 

ja idee; 

2) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

pхhjendab oma arvamust; 

3) leiab teoste vхtmesьndmused 

ja põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise 

teose tegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise 

teoses kujutatud üьndmustesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

-kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi tцid, 

sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis, ning 

lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- kirjutab kirjandusteose põhjal 
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valmistumine 

 

 

arutleva kirjandi 

-esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti 

III   Kangelane ajaloo ees. Isiksuse sotsiaalsed 

palged. 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Inimese kolbelised kohustused.  

Halastuse ja kaastunde probleem.  

Tunde ja kohuse konflikt.  

Isikliku kõlbelise valiku probleem.  

Kõlbelised ideaalid ja elutõde.  

Isiksuse klbeline väärikus.  

Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  

Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad 

ajaloolise järjepidevuse). 

M.Lermontov  "Laul tsaar Ivan 

Vassiljevitšist" 

V. Hugo « Hüljatud » 

 

 

Lugemine ja ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

luulelugemine. 

 

 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

 

 

 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, 

probleeme, sõnumit ning 

võrdleb teost mхne teise 

teosega; 

- oskab loetut ümber jutustada 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid 

ja idee; 

2) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

pхhjendab oma arvamust; 

3) leiab teoste vхtmesьndmused 

ja põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise 

teose tegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise 

teoses kujutatud üьndmustesse 

 

Õpilane 

-kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi tцid, 
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kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, 

lugejapäeviku pidamine, 

sõnavõtuks või ettekandeks 

valmistumine 

sealhulgas kirjeldavas ja 

jutustavas vormis, ning 

lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- kirjutab kirjandusteose põhjal 

arutleva kirjandi 

-esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti 

 

2.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

Vene keel 

Õppesisu Õpitulemused 

Foneetika. Ortoeepia. 

Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud. 

Süntaks. 

Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe 

pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete 

tüübid  

Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, 

lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis 

lauseliikmete hulka ei kuulu) 

Lauseliikmete (täiend, lisand, määrus, sihitis) 

kirjavahemärkidega eraldamine. 

Kaudkõne. Otse- ja kaudkõnega lausete 

sünonüümsus. Tsiteerimisviisid.  

Ortograafia ja interpunktsioon. 

Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise 

reeglid. Kirjavahemärgid lauseliikmetega 

grammatiliselt 

sidumata sõnade puhul. Võrdlustarindid. 

Tekst. 

Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 

kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 

avaldus, 

iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 

teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 

struktuur ja keel. 

Tekstid elektroonilises keskkonnas. 

 

 

 

 

• jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 

•  formuleerib probleemi, väljendab ja 

argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 

•  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab 

ja põhjendab oma arvamust; 

•  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 

vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 

eripära ning 

• kasutades sobivaid keelevahendeid; 

•  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 

arvestades, valdab kõnekultuuri; 

•  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab 

tarbetekstidest saadud infot; 

•   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 

järgides.   

• saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 

tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 

•  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 

teema ja põhilise mõtte; 

•  eristab vormilt (monoloog, dialoog, 

polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) 

ning žanrilt 

• (intervjuu, diskussioon, teadaanne) 

erinevaid suulisi tekste; 

•  eristab kuuldu põhjal peamist infot, 

probleemi ja olulisi seisukohti; 

•  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 

ülesandeid. 

• loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 

•  eristab lugedes fakti ja arvamust ning 
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peamist ja teisejärgulist infot; 

•  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub 

infosse kriitiliselt; 

•  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, 

skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid 

oma teksti 

• koostades; 

•  hangib teavet erinevatest kirjalikest 

allikatest.  

•   loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi 

tekste, arvestades olukorda ja adressaati, 

kasutades 

• keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

•  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 

oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 

järeldusi; 

•  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat 

laadi kirjandeid ja loovtöid; 

•  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 

uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 

loetelu; 

•  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 

samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 

•  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 

sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega 

• lauseid; 

•  tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

 

Kirandus 

Teosed Õppesisu Tulemused 

I Ajastu – autor- tegelane- lugeja 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  

Kangelane ajaloo ees.  

Isiksuse sotsiaalsed palged.  

Isamaalisus ja vabadusearmastus.  

Isiklikud ja grupiväärtused.  

„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  

Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  

Ajatud kõlbelised väärtused. 

Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise 

järjepidevuse).  

Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel).  
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Sallivus ja austus teise vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus 

Aleksandr Puškini luuletused 

M.Lermontovi luuletused 

Walter Scott „Ivanhoe” 

 A.Puškin „Kapteni tütar”, 

Eduard Bornhöhe „Tasuja”, 

Ivan Turgenev „Mumuu”, 

L.Tolstoi „Sõda ja rahu“ 

(katkend) 

A.Puškin „Belkini jutustused”; 

N.Gogol „Revident”,„Sinel” 

Fjodor Dostojevski „Valge ööd”; 

 

Lugemine ja ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

luulelugemine. 

 

 

 

 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

Kirjandusteose struktuur. Süžee 

ja kompositsioon, tegelaskonna 

struktuur, teksti stilistilised 

karakteristikud. 

Personaaž, tegelane, prototüüp, 

teose põhikonflikt. 

Inimene kui peamine 

loomingulise mõtestamise objekt 

kirjanduses. Kirjandusteos kui 

autori looming, kirjaniku 

fantaasia produkt. 

Põhikonflikti olemuse 

määramine (sotsiaalne, eetiline). 

Kunstiline ruum ja aeg 

poeetilises tekstis. Teose 

ajaloolis-kultuuriline kontekst. 

Tekst kui kunstiline tervik. 

Klassitsism. Romantism. 

Rahvusromantism. Romantiline 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, probleeme, 

sõnumit ning võrdleb teost mхne 

teise 

teosega; 

- oskab loetut ümber jutustada 

eri konkreetsusastmes ja eri 

vaatepunktidest. 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid 

ja idee; 

2) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust; 

3) leiab teoste võtmesündmused 

ja põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise teose 

tegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise 

teoses kujutatud sьndmustesse; 

8) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust; 

9) leiab kirjandusteostest 

kõnekujundeid/troope (epiteet, 

võrdlus, metafoor, metonüümia, 

hüperbool, 

litootes) ning selgitab nende rolli 

kirjandustekstis; 

10) kasutab kõnekujundeid oma 

tekstides. 

 

 

 

 

 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
kangelane. Realism kirjanduses. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, 

lugejapäeviku pidamine, 

sõnavõtuks või ettekandeks 

valmistumine 

 

 

 

Õpilane 

-kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi tцid, sealhulgas 

kirjeldavas ja jutustavas vormis, 

ning lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- kirjutab kirjandusteose põhjal 

arutleva kirjandi 

-esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti; taotledes esituse 

ladusust, selgust ning 

tekstitäpsust; 

II  Inimese väline ja sisemine elu. 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Üksindusprobleem.  

Taiskasvanuks saamine.  

Enesetunnetuse esimesed kogemused.  

Alaealise suhted täiskasvanute ja eakaaslastega.  

Põlvkondade konflikt.  

Nn murdemomentide tähendus inimese isiksuse ja  iseloomu kujunemisel.  

Maailma tunnetamine kui katsumus.  

Inimese vastutus ümbritseva ees.  

Looming kui maailma umberkujundamise viis.  

Inimene ja loodus.  

Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi 

Byroni luuletused, 

Aleksandr Puškini luuletused, 

Mihhail Lermontovi luuletused; 

Fjodor Tjuttševi luuletused; 

Afanassi Feti luuletused; 

Ivan Turgenevi proosaluuletused 

J.Liiva  luuletused 

L.Tolstoi „Poisipõlv” 

Eduard Vilde „Nende poeg”, 

Jack Londoni „Valgekihv” 

N.Gogol „Portree“ 

 

Lugemine ja ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

luulelugemine. 

 

 

 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu 

autorit, sisu, tegelasi, probleeme, 

sõnumit ning võrdleb teost mõne 

teise teosega; 

-  oskab loetut ümber jutustada 

eri konkreetsusastmes ja eri 

vaatepunktidest 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid 

ja idee; 

2) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust; 
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väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

Kirjandusteose struktuur. Süžee 

ja kompositsioon, tegelaskonna 

struktuur, teksti stilistilised 

karakteristikud. 

Personaaž, tegelane, prototüüp, 

teose põhikonflikt. 

Inimene kui peamine 

loomingulise mõtestamise objekt 

kirjanduses. Kirjandusteos kui 

autori looming, kirjaniku 

fantaasia produkt. 

Põhikonflikti olemuse 

määramine (sotsiaalne, eetiline). 

Kunstiline ruum ja aeg 

poeetilises tekstis. Teose 

ajaloolis-kultuuriline kontekst. 

Tekst kui kunstiline tervik. 

Klassitsism. Romantism. 

Rahvusromantism. Romantiline 

kangelane. Realism kirjanduses. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, 

lugejapäeviku pidamine, 

sõnavõtuks või ettekandeks 

valmistumine 

 

3) leiab teoste võtmesündmused 

ja põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise 

teosetegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise 

teoses kujutatud sьndmustesse; 

8) arutleb klassikaaslastega 

loetud teose üle, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust; 

9) leiab kirjandusteostest 

kõnekujundeid/troope (epiteet, 

võrdlus, metafoor, metonüümia, 

hüperbool, 

litootes) ning selgitab nende rolli 

kirjandustekstis; 

10) kasutab kõnekujundeid oma 

tekstides 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

-kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi tцid, sealhulgas 

kirjeldavas ja jutustavas vormis, 

ning lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

- kirjutab kirjandusteose põhjal 

arutleva kirjandi 

-esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti ; taotledes esituse 

ladusust, selgust ning 

tekstitäpsust; 

 

2.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Vene keel 

Õppesisu Õpitulemused 

Foneetika. Ortoeepia. 

 Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud. 

• jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 

•  formuleerib probleemi, väljendab ja 
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Süntaks. 

Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, 

rektsioon, külgnemine). 

Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, 

grammatilised, stilistilised). 

Aluse tekstifunktsioonid. 

Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise 

tekstifunktsioonid. 

Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, 

mitteühilduv; lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), 

määruse liigid. 

Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe 

pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete 

tüübid  

Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, 

lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis 

lauseliikmete hulka ei kuulu) 

Lauseliikmete (täiend, lisand, määrus, sihitis) 

kirjavahemärkidega eraldamine. 

Kaudkõne. Otse- ja kaudkõnega lausete 

sünonüümsus. Tsiteerimisviisid. 

Tekst. 

Liitlause. Rindlaused, põimlaused, sidesõnata 

liitlaused. Ühetüübiliste ja erinevate seoseliikidega 

liitlaused. 

Mõttesiirded lausete ja tekstiosade vahel. Lausete 

grammatilised seosed. 

Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 

kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 

avaldus, 

iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 

teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 

struktuur ja keel. 

Tekstid elektroonilises keskkonnas.  

Ortograafia ja interpunktsioon. 

Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, 

sidesõnata lauses ning erinevate seoseliikidega 

liitlauses.  

 

 

argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 

•  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja 

põhjendab oma arvamust; 

•  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 

vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 

eripära ning 

• kasutades sobivaid keelevahendeid; 

•  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 

arvestades, valdab kõnekultuuri; 

•  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab 

tarbetekstidest saadud infot; 

•   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 

järgides.   

• saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 

tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 

•  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 

teema ja põhilise mõtte; 

•  eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), 

kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 

• (intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid 

suulisi tekste; 

•  eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi 

ja olulisi seisukohti; 

•  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 

ülesandeid. 

• loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 

•  eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist 

ja teisejärgulist infot; 

•  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse 

kriitiliselt; 

•  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja 

tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti 

• koostades; 

•  hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.  

•   loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, 

arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 

• keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

•  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 

oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 

järeldusi; 

•  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi 

kirjandeid ja loovtöid; 

•  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 

uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 
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loetelu; 

•  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 

samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 

•  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja 

kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

•    tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

Kirjandus   

Teosed Õppesisu Tulemused 

Ajastu – autor- tegelane- lugeja XX – XXI  sajand 

Teemad ja probleemid arutlemiseks: 

Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  

Kangelane ajaloo ees.  

Isiksuse sotsiaalsed palged.  

Isamaalisus ja vabadusearmastus. 

Isiklikud ja grupiväärtused.  

„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  

Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  

Ajatud kõlbelised väärtused. 

Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise 

järjepidevuse).  

Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel).  

Sallivus ja austus teise vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus 

Keskkond ja jatkusuutlik areng.  

Inimene ja loodus.  

Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elus- ja eluta loodusesse.  

Looduslik tasakaal.  

Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi 

Looming kui maailma umberkujundamise viis.  

Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad väärtused.  

Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon.  

Teabe otsimise ja edastamise võimalused tänapäeval.  

Internet kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. 

Maksim Gorki „Vanaeit Izergil”, 

Aleksandr Bloki luuletused; 

Anna Ahmatova luuletused 

Valeri Brjussovi  luuletused 

Nikolai Gumiljovi luuletused 

Vladimir Majakovski 

luuletused; 

Vladimir Nabokov „Juhus”; 

Mihhail Šolohhov „Inimese 

saatus”; 

Aleksandr Solženitsõn „Küll on 

Lugemine ja 

ümberjutustamine 

Erinevad lugemisviisid: aeglane 

lugemine, kommenteeriv 

lugemine. Proosatekstide ja 

lüroeepiliste tekstide 

kompositsiooni eri tasandite 

analüüs. Mõtestatud ilmekas 

luulelugemine. 

 

 

Õpilane 

-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 

mõtestatult ning väärtustab 

lugemist; 

-  tutvustab loetud raamatu autorit, 

sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit 

ning võrdleb teost mхne teise 

teosega; 

- oskab loetut ümber jutustada eri 

konkreetsusastmes ja eri 

vaatepunktidest 
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kahju”; 

Mihhail Bulgakov „Koera 

süda”, 

Aleksandr Kuprini „Junkur”; 

Leonid Andrejev „Noorsugu”; 

Aleksandr 

Vampilov„Kohtumine”, 

Mati Unt „Hüvasti, kollane 

kass”, 

Vassili Šukšin „Naljatilk”; 

vähemalt kolm 

uudisproosateost õpetaja 

valikul; 

 

Teksti mõtestamine, analüüs ja 

interpretatsioon, kujundlik 

mõtlemine 

Teksti mõistmine ja 

tõlgendamine: võtmesõnade 

leidmine, tegelaste vaatepunkti 

väljaselgitamine, tekstis 

autoripositsiooni määramine. 

Arutlemine teoses püstitatud 

teemal: isikliku arvamuse 

väljendamine teksti sisu ja 

struktuuri kohta. 

Kirjandusteose struktuur. Süžee 

ja kompositsioon, tegelaskonna 

struktuur, teksti stilistilised 

karakteristikud. 

Personaaž, tegelane, prototüüp, 

teose põhikonflikt. 

Inimene kui peamine 

loomingulise mõtestamise 

objekt kirjanduses. 

Kirjandusteos kui autori 

looming, kirjaniku fantaasia 

produkt. 

Põhikonflikti olemuse 

määramine (sotsiaalne, eetiline). 

Kunstiline ruum ja aeg 

poeetilises tekstis. Teose 

ajaloolis-kultuuriline kontekst. 

Tekst kui kunstiline tervik. 

Tegelase karakteristika: 

sotsiokultuuriline, 

psühholoogiline, väline. 

Tegelase ajalooline ja 

kultuuriline tingitus. 

Tegelase biograafia ja 

evolutsioon. Tegelase süžeeliste 

funktsioonide määramine, 

tegelaste vastastikuste 

suhete analüüs. Tegelaskõne 

(monoloog ja dialoog). 

Erinevate teoste tegelaskujude 

võrdlus (ajalooliskultuuriline, 

autoripoeetika võrdlus). 

 

Õpilane 

1) määrab teose põhiprobleemid ja 

idee; 

2) arutleb klassikaaslastega loetud 

teose üle, avaldab ja põhjendab 

oma arvamust; 

3) leiab teoste võtmesündmused ja 

põhjuse-tagajärje seosed; 

4) iseloomustab teose tegelasi; 

5) toob välja erinevad tegelaste 

karakteriseerimise viisid; 

6) määrab autori suhtumise teose 

tegelastesse; 

7) määrab autori suhtumise teoses 

kujutatud sündmustesse; 

8) arutleb klassikaaslastega loetud 

teose üle, avaldab ja põhjendab 

oma arvamust; 

9) leiab kirjandusteostest 

kõnekujundeid/troope (epiteet, 

võrdlus, metafoor, metonüümia, 

hüperbool, 

litootes) ning selgitab nende rolli 

kirjandustekstis; 

10) kasutab kõnekujundeid oma 

tekstides. 
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Tegelase karakteri loomise 

vahendid: portree, autori 

iseloomustus, kõneline 

iseloomustus, olukorra 

kirjeldus. Draamateose tegelaste 

kujutamise iseärasused. 

Kirjandussuunad ja -

rühmitused 20. sajandi alguse 

kirjanduses. Uusromantism, 

uusrealism. Luulekeele 

uuenemine. Sümbolism, 

akmeism, futurism vene 

kirjanduses. Luuletsükkel ja 

luuleraamat. Käsitletavate 

kirjandusteoste seostamine 

peamiste kirjandussuundadega. 

 

Loominguline tegevus ja 

esinemine 

Eri liiki iseseisvad esitlused: 

kirjandi või luuletuse esitamine, 

osalemine diskussioonides loetu 

üle, lugejapäeviku pidamine, 

sõnavõtuks või ettekandeks 

valmistumine. 

Eri žanris ning erineva 

suunitlusega tekstide loomine: 

essee, kirjand, kirjandusteoste 

alusel loodud lavastuse 

ja filmi retsensioon, kõrvutades 

originaalteksti lavaversiooni vхi 

ekraniseeringu omaga. 

Kirjandusteose teksti 

n-ö tõlkimine teise kunstiliigi 

keelde (eelkõige teatri- ja 

filmikeelde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

1) kirjutab eriliigilisi 

omaloomingulisi töid, sealhulgas 

kirjeldavas ja jutustavas vormis, 

ning lühiarvamusi 

loetud teose kohta; 

2) kirjutab kirjandusteose põhjal 

arutleva kirjandi, väljendades oma 

seisukohti ja põhjendades neid 

näidetega alustekstist või 

igapäevaelust ning pidades silmas 

teksti sisu arusaadavust, korrektset 

vormistust ja õigekirjanõudeid; 

3) esitab peast luule-, proosa- või 

draamateksti, taotledes esituse 

ladusust, selgust ning tekstitäpsust; 

4) koostab intervjuu; 

5) koostab ja esitab kirjandusteost 

tutvustava ettekande. 
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3. EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVAD 

3.1. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused I kooliastmes 

3. klassi lõpetaja: 

 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

 kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

 on omandanud õppekava järgi esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

 kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

 oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

 kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

 on omandanud õppekava järgi esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

 kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

 oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

3.1.1. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

kirjeldamine; 

 

„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  

kodukoha  loodus;   

 

„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 

rahvakalendri tähtpäevad; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 

keel; 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, 

 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 

mängude käsklused ja juhendid. 

 

Kuulamine. 

Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 

sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 

Reageerib pöördumistele adekvaatselt. 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 

pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 

vms. 

Lugemine. 

Tunneb õpitava keele tähemärke. 

Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 

fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist 

võib toetada pildimaterjal. 

Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 

võib vaja minna korduvat lugemist. 

Rääkimine. 

Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 

samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 

piires. 

Kirjutamine. 

Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 

oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
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3.1.2 Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

kirjeldamine; 

 

„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  

kodukoha  loodus;  perekondlikud 

sündmused;  

 

„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 

rahvakalendri tähtpäevad; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 

keel; 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, koolitee; 

 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 

mängude käsklused ja juhendid. 

 

Kuulamine. 

Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 

sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 

Reageerib pöördumistele adekvaatselt. 

Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid 

lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 

kohv). 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 

pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 

vms. 

Lugemine. 

Tunneb õpitava keele tähemärke. 

Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 

fraase ja lauseid õpitud sõnavara 

ulatuses; arusaamist võib toetad pildimaterjal. 

Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 

võib vaja minna korduvat lugemist. 

Loeb lühikesi lihtsaid tekste. 

Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 

Rääkimine. 

Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 

samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 

piires.  

Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja 

žestidele. 

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 

Hääldusvead võivad põhjustad arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 

Kirjutamine. 

Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 

oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 

Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). 

Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 

Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 

Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget 

kirjavahemärki. 

 

3.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

Kuulamine. 

Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 
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kirjeldamine; 

„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  

kodukoha  loodus; kodused toimingud;  

perekondlikud sündmused; 

 

„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 

rahvakalendri tähtpäevad; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 

keel; naaberriigid; põhirahvused. 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, koolitee; 

 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 

mängude käsklused ja juhendid. 

 

sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 

Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, 

tööjuhised). Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid 

lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 

kohv). 

Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava 

situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest. 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 

pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 

vms. 

Lugemine. 

Tunneb õpitava keele tähemärke. 

Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 

fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist 

võib toetada pildimaterjal. 

Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, 

postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab 

neist vajaliku faktiinfo. 

Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 

Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 

võib vaja minna korduvat lugemist. 

Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

 Rääkimine. 

Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 

samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 

piires. 

Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja 

žestidele. 

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 

Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires 

lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. 

Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 

Kirjutamine. 

Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 

oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 

Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). 

Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 

Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 

Oskab täita lihtsat küsimustikku. Tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. Kasutab lause alguses suurtähte ja 

lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
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3.1.4. Õppevaldkondade õpitulemused I kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 

Rääkimine 

3. klassi lõpetaja: 

1) Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires. Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja žestidele. 

2) Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 

3) Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. 

Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause.  

Kuulamine 

3. klassi lõpetaja: 

1) Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimaterjal.  

2) Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised).  

3) Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt 

hamburger, film, takso, kohv). 

4) Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest. 

5) Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 

vms. 

Lugemine 

3. klassi lõpetaja: 

1) Tunneb õpitava keele tähemärke. 

2) Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus- vaheliselt kasutatavad) ja fraasid.  

3) Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal. 

4) Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 

5) Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 

6) Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 

Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

Kirjutamine 

3. klassi lõpetaja: 

1) Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada 

(ärakiri). 

2) Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale).  

3) Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 

4) Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest.  

5) Oskab täita lihtsat küsimustikku.  

6) Tunneb õpitud sõnavara õigekirja.  

7) Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 

 

 1. klass 2. klass 3. klass 

Rääkimine 

 

Rääkimine pildi alusel. 

Helide, häälte ja häälikute 

eristamine (asukoht ja 

järjekord sõnas), hääliku 

pikkuse eristamine. 

Rääkimine pildi alusel. 

Helide, häälte ja häälikute 

eristamine (asukoht ja 

järjekord sõnas), hääliku 

pikkuse eristamine. 

Rääkimine pildi alusel. 

Helide, häälte ja häälikute 

eristamine (asukoht ja 

järjekord sõnas), hääliku 

pikkuse eristamine. 
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Hääldus-ja 

intonatsiooniharjutused, 

hääle tugevuse 

kohandamine vastavalt 

olukorrale. Sõnavara 

arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Tuttavate luuletuste ja 

laulude  peast esitamine. 

Suuliste viisakusväljendite 

kasutamine. 

 

Hääldus-ja 

intonatsiooniharjutused, 

hääle tugevuse 

kohandamine vastavalt 

olukorrale. Sõnavara 

arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Tuttavate luuletuste ja 

laulude  peast esitamine. 

Häälduse jälgimine teksti 

esitades. Sobivate 

kõnetuste (palumise, 

küsimise, keeldumise, 

vabandust palumise, 

tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuliste 

viisakusväljendite 

kasutamine. Eri teemadel 

vestlemine sõnavara 

rikastamiseks. Isiku, looma 

kirjeldamine tugisõnade, 

skeemi ning tabeli abil. 

 

Hääldus-ja 

intonatsiooniharjutused, 

hääle tugevuse 

kohandamine vastavalt 

olukorrale. Sõnavara 

arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Tuttavate luuletuste ja 

laulude  peast esitamine. 

Häälduse jälgimine teksti 

esitades. Sobivate 

kõnetuste (palumise, 

küsimise, keeldumise, 

vabandust palumise, 

tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuline 

selgitus, kõnetus- ja 

viisakusväljendid, 

teietamine, sinatamine.  

Suuliste viisakusväljendite 

kasutamine. 

Eri teemadel vestlemine 

sõnavara rikastamiseks. 

Sündmuse,  isiku, looma, 

eseme jm kirjeldamine 

tugisõnade, skeemi ning 

tabeli abil. Kuuldu ning 

nähtu kommenteerimine. 

Jutustamine kuuldu, nähtu, 

läbielatu, loetu, pildi, 

pildiseeria ja etteantud 

teema põhjal; ahel-

jutustamine. Mõtete 

väljendamine 

terviklausetena ja sobiva 

sõnastusega (sõnavalik, 

mõtte lõpuleviimine). 

Küsimuste moodustamine 

ja esitamine ning neile 

vastamine. 

Kuulamine 

 

Teatud sõnale või fraasile 

reageerimine (nt 

Õpetaja ja kaaslase 

kuulamine ning suulise 

Õpetaja ja kaaslase 

kuulamine ning suulise 
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käetõstmine, 

püstitõusmine, esemele või 

pildile osutamine). Laulu-, 

sõna-, laua- ja 

liikumismängude 

mängimine. Õpetaja ja 

kaaslase ettelugemise 

kuulamine.  

juhendi järgi toimimine. 

Laulu-, sõna-, laua- ja 

liikumismängude 

mängimine. Õpetaja ja 

kaaslase ettelugemise 

kuulamine. Dialoogi 

jälgimine. 

 

juhendi järgi toimimine. 

Laulu-, sõna-, laua- ja 

liikumismängude 

mängimine. Õpetaja ja 

kaaslase ettelugemise 

kuulamine. Dialoogi 

jälgimine. 

 

Lugemine 

 

Häälega lugemine. Loetellu 

sobimatu sõna ära 

tundmine. Trükitähtede 

tundmaõppimine. 

Tähtedest sõnade ja 

sõnadest lausete lugemine. 

Silpidest sõnade 

moodustamine. Sõna, lause 

sisu mõistmine. 

Lugemistehnika 

arendamine õpetaja 

juhendite järgi (õige 

hääldus, ladusus, pausid, 

oma lugemisvea 

parandamine). Lausetes 

küsimuse, palve, käsu ja 

keelu ära tundmine. 

 

Tähtedest sõnade ja 

sõnadest lausete lugemine. 

Silpidest sõnade 

moodustamine. Kirjeldava 

teksti ning teabeteksti 

(õpilaspäeviku, kutse, 

õnnitluse) lugemine. Sõna, 

lause ning teksti sisu 

mõistmine. Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Kahekõne lugemine. 

Tekstiliikide eristamine: 

luuletus, jutustus. 

Lugemistehnika 

arendamine õpetaja 

juhendite järgi (õige 

hääldus, ladusus, pausid, 

intonatsioon, tempo; oma 

lugemisvea parandamine). 

Lugemis-tehniliselt raskete 

sõnade ning sõnaühendite 

lugema õppimine. Tekstis 

küsimuse, palve, käsu ja 

keelu äratundmine. Õpiku 

sõnastiku kasutamine. 

 

Teksti üldine vaatlus: teksti 

paigutus, sisukord.  

Kirjeldava teksti ning 

teabeteksti (õpilaspäeviku, 

kutse, õnnitluse) lugemine. 

Sõna, lause ning teksti sisu 

mõistmine. Oma ja õpetaja 

käekirjalise teksti lugemine 

klassitahvlilt ja vihikust. 

Üksikute tingmärkide 

(õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid 

jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine 

õppekirjanduses. Teksti 

sisu ennustamine pealkirja, 

piltide ja üksiksõnade järgi. 

Loetava kohta kava, 

skeemi, kaardi koostamine. 

Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Tegelaste iseloomustamine. 

Vastandsõnade leidmine. 

Õpiku sõnastiku 

kasutamine. Riimuvate 

sõnade leidmine. Kahekõne 

lugemine, intonatsiooni ja 

tempo valik saatelause 

alusel ning partnereid 

arvestades. Tekstiliikide 

eristamine: muinasjutt, 

mõistatus, luuletus, 

jutustus, kiri.  

Kirjutamine 

 

Kirja eelharjutused 

Trükitähtede kirjutamine. 

Tahvlile ja vihikusse 

Väikeste ja suurte 

kirjatähtede õppimine, 

õiged tähekujud ning 

Ärakirja tegemine ning 

mudeli järgi kirjutamine. 

Oma kirjavea 
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kirjutamine. Tähed ja 

tähestik, tähestiku 

järjekord. Sõnade ärakiri 

tahvlilt ja õpikust. 

 

seosed, ühtlane kirjarida. 

Tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse 

kirjutamine. Sõnade ja 

lausete ärakiri tahvlilt ja 

õpikust. Suur algustäht 

lause alguses, inimese- ja 

loomanimedes ning 

tuntumates kohanimedes. 

Töö vormistamine, puhtus, 

käekirja loetavus ning 

kuupäeva kirjutamine. 

Ainsus ja mitmus. Väit- 

(jutustav), küsi- ja 

hüüdlause. Lause 

lõpumärgid. Sõnavara. 

Lähedase ja 

vastandtähendusega sõna.  

 

parandamine. Etteütlemise 

järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. Tarbeteksti 

kirjutamine näidise järgi: 

kutse, õnnitlus. 

Suur algustäht lause 

alguses, inimese- ja 

loomanimedes ning 

tuntumates kohanimedes. 

Väike algustäht 

õppeainete, kuude, 

nädalapäevade ja 

ilmakaarte nimetuses. 

Silbitamise ja poolitamise 

alused. Liitsõna. Nimi-, 

omadus- ja tegusõna. 

Ainsus ja mitmus. 

Sõnavormide 

moodustamine küsimuste 

alusel. Olevik ja minevik.  

Erandliku õigekirjaga ase- 

ja küsisõnad (ma, sa, ta, 

me, te, nad, kes, kas, kus). 

Koma loetelus. Koma et, 

sest, aga, kuid, siis, kui 

puhul. Sidesõnad, mis ei 

nõua koma. Lähedase ja 

vastandtähendusega sõna. 

Sõna ja tema vormide 

õigekirja ning tähenduse 

omandamine ja 

täpsustamine.  

Jutu ülesehitus: alustus, 

sisu, lõpetus; jutule alguse 

ja lõpu kirjutamine. 

Sündmusest ja loomast 

kirjutamine.  

 

3.2. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

 suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejatega igapäevastes suhtlusolukordades ning kasutab 

sobivaid õpitud keelendeid; 

 saab õpitud temaatika piires aru lihtsatest tekstidest; 

 mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

 kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
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 teadvustab eesti kultuuri ja teiste maade kultuuride erinevusi ning oskab neid arvestada; 

 kasutab eestikeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks 

ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

 rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

 töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

 seab endale õpieesmärke ning oskab koostöös kaaslaste ja õpetajaga hinnata oma saavutusi. 

 

 

3.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

kirjeldamine; viisakusväljendid; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  

kodukoha  loodus; kodused toimingud;  

perekondlikud sündmused; elu linnas 

ja maal; kodu kirjeldamine; lemmikloomad; 

töövahendid ning kohustused kodus;  

 

 

„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 

aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 

geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 

rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 

tähtpäevad;  

 

„Riigid  ja  nende  kultuur“  –  pealinnad,  

põhirahvused,  keel,  huvipakkuvad 

paigad;  

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, koolitee;  tee küsimine ja 

juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 

töökohad; 

 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, mängude 

käsklused ja juhendid; kooliväline tegevus; 

huvid; laagrid; lugemiseelistused; 

perepuhkus; aastaajad ja puhkus. 

Kuulamine. 

Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 

teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 

teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. 

Vajab kordamist ja selget hääldust. 

Lugemine. 

Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, juhised, 

kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab 

aru teksti mõttest. 

Lugemise tempo on aeglane. Tekstist arusaamiseks 

oskab kasutada koolisõnastikku. 

Rääkimine. 

Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada 

lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb hääldusvigu. 

Kirjutamine. 

Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 

tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 

Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 

abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 

 

 

3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

Kuulamine. 

Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 
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kirjeldamine; viisakusväljendid; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  

kodukoha  loodus; kodused toimingud;  

perekondlikud sündmused; elu linnas 

ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud 

kohad; lemmikloomad; töövahendid ning 

kohustused kodus;  

 

„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 

aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 

geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 

rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 

tähtpäevad;  

 

„Riigid  ja  nend  kultuur“  –Euroopa  

riigid;  pealinnad,  põhirahvused,  keel,  

huvipakkuvad paigad, muuseumid;  

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, koolitee; avalikud asutused; 

turvaline liiklemine; tee küsimine ja 

juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 

töökohad; 

 

„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 

kooliväline tegevus; huvid; laagrid; 

lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad 

ja puhkus; spordialad ning sportlikud 

tegevused. 

 

teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 

teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. 

Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

Lugemine. 

Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, juhised, 

kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab 

aru teksti mõttest. 

Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, 

ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja saab 

aru neis sisalduvast infost. Tekstist arusaamiseks oskab 

kasutada koolisõnastikku. 

Rääkimine. 

Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada 

lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb hääldusvigu. 

Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 

Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt 

õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 

Kirjutamine. 

Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 

tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 

Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 

abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 

Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma 

kogemustest ja ümbritsevast. 

 

3.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 

kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

kirjeldamine; suhtlemine pereliikmete ja 

kaaslastega; viisakusväljendid; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  

kodukoha loodus; kodused toimingud;  

perekondlikud sündmused; elu linnas 

ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud 

Kuulamine. 

Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 

teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 

teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. 

Vajab kordamist ja selget hääldust. 

Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna 

mõttevahetust ning eristada olulist infot. 

Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
kohad; lemmikloomad; töövahendid ning 

kohustused kodus; rõõmsad ja kurvad 

sündmused peres; 

 

„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 

aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 

geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 

rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 

tähtpäevad; üldrahvalikud sündmused; 

 

„Riigid  ja  nende  kultuur“  –  Euroopa  

riigid;  pealinnad,  põhirahvused,  keel,  

kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, 

muuseumid; eakohased aktuaalsed 

ühiskondlikud teemad; 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 

koolipäev, koolitee; avalikud asutused; 

turvaline liiklemine; tee küsimine ja 

juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 

töökohad; 

 

„Vaba aeg“ - lemmiktegevused, 

kooliväline tegevus; huvid; laagrid; 

lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad 

ja puhkus; spordialad ning sportlikud 

tegevused. 

 

(nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 

Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

Lugemine. 

Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, 

ajakavad, ohuhoiatused, isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid) tuttavatel teemadel 

ja saab aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord 

aimata sõnade tähendust konteksti toel. Tekstist 

arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

Rääkimine. 

Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle.  

Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb 

toime olmesfääris suhtlemisega. 

Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Suudab 

alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, 

kuid võib vajada abi. 

Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt 

õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne on 

arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade 

otsimist. 

Kirjutamine. 

Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 

tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab näidise järgi koostada lühikesi 

tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma 

kogemustest ja ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke 

kirju. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning, aga, sest, et jt. 

Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe 

ortograafia, kirjavahemärgid). 

 

3.2.4. Õppevaldkondade õpitulemused II kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 

Rääkimine 

6. klassi lõpetaja: 

1) Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi.  

2) Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle.  

3) Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 

4) Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.  

5) Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. 
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6) Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu.  

7) Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 

Kuulamine 

6. klassi lõpetaja: 

1) Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 

teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 

2) Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. 

3) Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 

4) Vajab sageli kuuldu täpsustamist, kordamist ja selget hääldust. 

Lugemine 

6. klassi lõpetaja: 

1) Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused, isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid) tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. 

2) Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3) Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

Kirjutamine 

6. klassi lõpetaja: 

1) Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 

2) Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab lühisõnumeid.  

3) Oskab kasutada sidesõnu ja, ning, aga, sest, et jt. 

4) Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 

5) Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast.  

6) Koostab lihtsaid isiklikke kirju.  

7) Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

 

 4. klass 5. klass 6. klass 

Rääkimine 

 

Rääkimine pildi alusel. 

Ümberjutustus. Hääle 

tugevuse kohandamine 

vastavalt olukorrale. 

Sõnavara arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Luuletuste ja laulude  peast 

esitamine. Häälduse 

jälgimine teksti esitades. 

Sobivate kõnetuste 

(palumise, küsimise, 

keeldumise, vabandust 

palumise, tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuliste 

viisakusväljendite 

kasutamine. Eri teemadel 

Rääkimine pildi alusel. 

Ümberjutustus. Hääle 

tugevuse kohandamine 

vastavalt olukorrale. 

Sõnavara arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Luuletuste ja laulude  peast 

esitamine. Häälduse 

jälgimine teksti esitades. 

Sobivate kõnetuste 

(palumise, küsimise, 

keeldumise, vabandust 

palumise, tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuliste 

viisakusväljendite 

kasutamine. Eri teemadel 

Rääkimine pildi alusel. 

Ümberjutustus. Hääle 

tugevuse kohandamine 

vastavalt olukorrale. 

Sõnavara arendamine: 

sõnatähenduste 

selgitamine ja 

täpsustamine, aktiivse 

sõnavara laiendamine. 

Luuletuste ja laulude  peast 

esitamine. Häälduse 

jälgimine teksti esitades. 

Sobivate kõnetuste 

(palumise, küsimise, 

keeldumise, vabandust 

palumise, tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuliste 

viisakusväljendite 

kasutamine. Eri teemadel 
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vestlemine sõnavara 

rikastamiseks. Sündmuse,  

isiku, looma, eseme jm 

kirjeldamine tugisõnade, 

skeemi ning tabeli abil. 

Esitlus ja tutvustus. 

Kuuldu ning nähtu 

kommenteerimine. 

Jutustamine kuuldu, nähtu, 

läbielatu, loetu, pildi, 

pildiseeria ja etteantud 

teema põhjal; ahel-

jutustamine. Mõtete 

väljendamine 

terviklausetena ja sobiva 

sõnastusega (sõnavalik, 

mõtte lõpuleviimine). 

Küsimuste moodustamine 

ja esitamine ning neile 

vastamine. Arvamuse 

avaldamine paaris- või 

rühmatöö ajal. Kaaslase 

osaline täiendamine ja 

parandamine. 

Telefonivestlus: alustamine, 

lõpetamine. Oma 

elamustest ja juhtumustest 

jutustamine. Minavormis 

jutustamine. 

 

vestlemine sõnavara 

rikastamiseks. Sündmuse,  

isiku, looma, eseme jm 

kirjeldamine tugisõnade, 

skeemi ning tabeli abil. 

Esitlus ja tutvustus. 

Kuuldu ning nähtu 

kommenteerimine. 

Jutustamine kuuldu, nähtu, 

läbielatu, loetu, pildi, 

pildiseeria ja etteantud 

teema põhjal; ahel-

jutustamine. Mõtete 

väljendamine 

terviklausetena ja sobiva 

sõnastusega (sõnavalik, 

mõtte lõpuleviimine). 

Küsimuste moodustamine 

ja esitamine ning neile 

vastamine. Arvamuse 

avaldamine paaris- või 

rühmatöö ajal. Kaaslase 

osaline täiendamine ja 

parandamine. 

Telefonivestlus: alustamine, 

lõpetamine. Oma 

elamustest ja juhtumustest 

jutustamine. Lühiettekande 

esitamine. Keelekasutus 

erinevates 

suhtlusolukordades: koolis, 

avalikus kohas. 

 

vestlemine sõnavara 

rikastamiseks. Sündmuse,  

isiku, looma, eseme jm 

kirjeldamine tugisõnade, 

skeemi ning tabeli abil. 

Esitlus ja tutvustus. 

Kuuldu ning nähtu 

kommenteerimine. 

Jutustamine kuuldu, nähtu, 

läbielatu, loetu, pildi, 

pildiseeria ja etteantud 

teema põhjal; ahel-

jutustamine. Mõtete 

väljendamine 

terviklausetena ja sobiva 

sõnastusega (sõnavalik, 

mõtte lõpuleviimine). 

Küsimuste moodustamine 

ja esitamine ning neile 

vastamine. Arvamuse 

avaldamine paaris- või 

rühmatöö ajal. Kaaslase 

täiendamine ja 

parandamine. 

Telefonivestlus: alustamine, 

lõpetamine. Oma 

elamustest ja juhtumustest 

jutustamine. Lühiettekande 

esitamine. Keelekasutus 

erinevates 

suhtlusolukordades: koolis, 

avalikus kohas. Suuline 

arvamusavaldus ja vestlus 

etteantud teema piires, 

vastulausele reageerimine. 

Väite põhjendamine. 

Klassivestlus. Oma 

sõnadega kokkuvõtte 

tegemine.  

Kuulamine 

 

Õpetaja ja kaaslase 

kuulamine ning suulise 

juhendi järgi toimimine. 

Laulu-, sõna-, laua- ja 

liikumismängude 

mängimine. Õpetaja ja 

Eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine. Õpetaja ja 

kaaslase kuulamine ning 

suulise juhendi järgi 

toimimine. Laulu-, sõna-, 

laua- ja liikumismängude 

Õpetaja ja kaaslase 

eesmärgistatud kuulamine 

ning suulise juhendi järgi 

toimimine. Laulu-, sõna-, 

laua- ja liikumismängude 

mängimine. Eri liiki 
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kaaslase ettelugemise 

kuulamine. Eri liiki 

eakohaste tekstide 

kuulamine. Dialoogi 

jälgimine. Ülesande 

täitmine kuuldu põhjal. 

mängimine. Õpetaja ja 

kaaslase ettelugemise 

kuulamine. Dialoogi 

jälgimine. Ülesande 

täitmine kuuldu põhjal. 

 

eakohaste tekstide 

kuulamine. Kuuldu põhjal 

tegutsemine. Õpetaja ja 

kaaslase ettelugemise 

kuulamine. Dialoogi 

jälgimine.  

Lugemine 

 

Teksti üldine vaatlus: teksti 

paigutus, sisukord.  Eri liiki 

eakohaste tekstide 

lugemine. Adapteeritud 

eakohaste tekstide iseseisev 

lugemine. Sõna, lause ning 

teksti sisu mõistmine. Oma 

ja õpetaja käekirjalise teksti 

lugemine klassitahvlilt ja 

vihikust.  

Üksikute tingmärkide 

(õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid 

jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine 

õppekirjanduses. Teksti 

sisu ennustamine pealkirja, 

piltide ja üksiksõnade järgi. 

Loetava kohta kava, 

skeemi, kaardi koostamine. 

Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Tegelaste iseloomustamine. 

Vastandsõnade leidmine. 

Õpiku sõnastiku 

kasutamine. Riimuvate 

sõnade leidmine. Kahekõne 

lugemine, intonatsiooni ja 

tempo valik saatelause 

alusel ning partnereid 

arvestades. Tekstiliikide 

eristamine: muinasjutt, 

mõistatus, luuletus, 

jutustus, kiri.  

 

Teksti üldine vaatlus: teksti 

paigutus, sisukord.  Eri liiki 

eakohaste tekstide 

lugemine. Adapteeritud 

eakohaste tekstide iseseisev 

lugemine. Sõna, lause ning 

teksti sisu mõistmine. Oma 

ja õpetaja käekirjalise teksti 

lugemine klassitahvlilt ja 

vihikust. Tööjuhendi 

lugemine. 

Üksikute tingmärkide 

(õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid 

jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine 

õppekirjanduses. Teksti 

sisu ennustamine pealkirja, 

piltide ja üksiksõnade järgi. 

Loetava kohta kava, 

skeemi, kaardi koostamine. 

Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Tegelaste iseloomustamine. 

Vastandsõnade leidmine. 

Õpiku sõnastiku 

kasutamine. Riimuvate 

sõnade leidmine. Kahekõne 

lugemine, intonatsiooni ja 

tempo valik saatelause 

alusel ning partnereid 

arvestades. Tekstiliikide 

eristamine: muinasjutt, 

mõistatus, luuletus, 

jutustus, kiri.  

 

Teksti üldine vaatlus: teksti 

paigutus, sisukord.  Eri liiki 

eakohaste tekstide 

lugemine. Adapteeritud 

eakohaste tekstide iseseisev 

lugemine. Sõna, lause ning 

teksti sisu mõistmine. Oma 

ja õpetaja käekirjalise teksti 

lugemine klassitahvlilt ja 

vihikust. Tööjuhendi 

lugemine. Tarbe-ja 

õppetekstide mõtestatud 

lugemine(reegel, juhend, 

tabel, skeem, kaart). 

Trükised (raamat, ajaleht, 

ajakiri), nendes 

orienteerumine ning 

vajaliku teabe leidmine.  

Üksikute tingmärkide 

(õppekirjanduse 

tingmärgid, liiklusmärgid 

jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine 

õppekirjanduses. Teksti 

sisu ennustamine pealkirja, 

piltide ja üksiksõnade järgi. 

Loetava kohta kava, 

skeemi, kaardi koostamine. 

Loetu põhjal 

teemakohastele 

küsimustele vastamine. 

Tegelaste iseloomustamine. 

Vastandsõnade leidmine. 

Õpiku sõnastiku 

kasutamine. Luuletuste 

mõtestatud lugemine 

(meeleolu, laad). Riimuvate 

sõnade leidmine. Kahekõne 

lugemine, intonatsiooni ja 
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tempo valik saatelause 

alusel ning partnereid 

arvestades. Tekstiliikide 

eristamine: muinasjutt, 

mõistatus, luuletus, 

jutustus, kiri.  

Kirjutamine 

 

Ärakirja tegemine ning 

mudeli järgi kirjutamine. 

Järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, laused 

tekstiks). Oma kirjavea 

parandamine. Etteütlemise 

järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. Tarbeteksti 

kirjutamine näidise järgi: 

kutse, õnnitlus. 

Mõttekaardi koostamine. 

Suur algustäht lause 

alguses, inimese- ja 

loomanimedes ning 

tuntumates kohanimedes. 

Väike algustäht 

õppeainete, kuude, 

nädalapäevade ja 

ilmakaarte nimetuses. 

Liitsõna. Nimi-, omadus- ja 

tegusõna. Ainsus ja 

mitmus. Sõnavormide 

moodustamine küsimuste 

alusel. Olevik ja minevik.  

Erandliku õigekirjaga ase- 

ja küsisõnad (ma, sa, ta, 

me, te, nad, kes, kas, kus jt). 

Koma loetelus. Koma et, 

sest, aga, kuid, siis, kui 

puhul. Sidesõnad, mis ei 

nõua koma. Lähedase ja 

vastandtähendusega sõna. 

Sõna ja tema vormide 

õigekirja ning tähenduse 

omandamine ja 

täpsustamine. 

Sünonüümide ja 

antonüümide leidmine. 

Jutu ülesehitus: alustus, 

Mudeli järgi lausete 

koostamine ja kirjutamine. 

Järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, laused 

tekstiks). Oma vigade 

leidmine ja parandamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja 

lausete kirjutamine. 

Tarbeteksti kirjutamine 

näidise järgi: kutse, 

õnnitlus. 

Suur algustäht lause 

alguses, inimese- ja 

loomanimedes ning 

tuntumates kohanimedes. 

Väike algustäht 

õppeainete, kuude, 

nädalapäevade ja 

ilmakaarte nimetuses. 

Liitsõna. Nimi-, omadus-, 

arv-  ja tegusõna. Ainsus ja 

mitmus. Sõnavormide 

moodustamine küsimuste 

alusel. Tegusõna ajad: 

olevik ja lihtminevik. 

Jaatava ja eitava kõne 

kasutamine. Tegusõna 

oleviku- ja minevikuvormi 

kasutamine tekstis.  Koma 

loetelus. Koma et, sest, aga, 

kuid, siis, kui puhul. 

Lähedase ja 

vastandtähendusega sõna 

leidmine. Sõna ja tema 

vormide õigekirja ning 

tähenduse omandamine ja 

täpsustamine. Arvsõnade 

õigekiri. Põhi- ja 

järgarvsõnade kirjutamine 

Mudelkirjutamine 

(sõnumid, postkaardis, 

kirjad, teated). 

Järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, laused 

tekstiks). Oma vigade 

leidmine ja parandamine. 

Eri liiki etteütlused. 

Mõttekaardi koostamine. 

Kirja kirjutamine ja 

ümbriku vormistamine. 

Teksti loomine pildi põhjal. 

Suur algustäht lause 

alguses, inimese- ja 

loomanimedes ning 

tuntumates kohanimedes. 

Väike algustäht 

õppeainete, kuude, 

nädalapäevade ja 

ilmakaarte nimetuses. 

Liitsõnade kirjutamine. 

Nimi-, omadus- ja 

tegusõna. Ainsus ja 

mitmus. Sõnavormide 

moodustamine küsimuste 

alusel. Tegusõna ajad: 

olevik ja lihtminevik. 

Jaatava ja eitava kõne 

kasutamine. Tegusõna 

oleviku- ja minevikuvormi 

kasutamine tekstis. Koma 

loetelus. Koma et, sest, aga, 

kuid, siis, kui puhul. 

Sidesõnad, mis ei nõua 

koma. Lähedase ja 

vastandtähendusega sõna. 

Arvsõnade õigekiri. Põhi- 

ja järgarvsõnade 

kirjutamine sõnade ja 
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sisu, lõpetus; jutule alguse 

ja lõpu kirjutamine. 

Sündmusest ja loomast 

kirjutamine. Ümbriku 

vormistamine. 

 

sõnade ja numbritega. Jutu 

ülesehitus: alustus, sisu, 

lõpetus; jutule alguse ja 

lõpu kirjutamine. 

Sündmusest ja loomast 

kirjutamine. Eri liiki 

etteütlused. Kava ja 

mõttekaardi koostamine. 

Ümbriku vormistamine. 

Eseme, olendi ja inimese 

kirjeldamine. 

 

numbritega. Sõna ja tema 

vormide õigekirja ning 

tähenduse omandamine ja 

täpsustamine.  Jutu 

ülesehitus: alustus, sisu, 

lõpetus; jutule alguse ja 

lõpu kirjutamine. 

Sündmusest ja loomast 

kirjutamine. Eseme, olendi 

ja inimese kirjeldamine. 

Sünonüümide ja 

antonüümide leidmine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, 

oluliste ja iseloomulike 

tunnuste esitamine. 

Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, 

hinnang. Õigekirja 

kontrollimine 

sõnaraamatutest. 

Lühiettekanne, esitlus 

internetist. 

 

3.3. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

Põhikooli lõpetaja: 

1) suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli; 

2) mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal; 

3) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma 

seisukohti ning plaane; 

4) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

5) on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast kirjandust, vaatab 

filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

 

3.3.1. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 

inimestevahelised suhted; virtuaalne 

suhtlemine; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 

lähiümbruse korrashoid; käitumine 

koduümbruses ja looduses, 

Kuulamine - B1.1 

Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on 

tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. 

Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on 

tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. 

Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja 

tuttav. 
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keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 

peretraditsioonid; 

 

„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 

haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 

vaatamisväärsused; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ – 

maailmajaod, maailma riigid, nende 

looduslik ja kultuuriline eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused; 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 

tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 

arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 

huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 

 

„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 

reisimise viisid; reisid teistesse 

maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

Lugemine – B1.1 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega 

faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, 

kasutusjuhendid). 

Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida 

sündmuste arengut. Suudab leida vajalikku infot 

teatmeteostest ja internetist. 

Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 

Rääkimine – B1.1 

Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma 

kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma 

seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama 

arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja 

lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus on 

selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige 

intonatsioon. 

Kirjutamine – B1.1 

Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi 

tekste, milles väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt 

isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). 

Suhtleb online- vestluses (nt MSN). 

Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid 

(sidesõnad, asesõnaline kordus). 

 

3.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 

inimestevahelised suhted; virtuaalne 

suhtlemine; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 

lähiümbruse korrashoid; käitumine 

koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 

peretraditsioonid; 

 

„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 

haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 

vaatamisväärsused; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ – 

maailmajaod, maailma riigid, nende 

looduslik ja kultuuriline eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused; 

Kuulamine - B1.2 

Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka 

üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel (nt uudistes, 

spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) 

ning kõne on selge ja üldkeelne. 

Lugemine B1.2 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste 

erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, 

mugandatud ilukirjandustekstid). 

Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 

Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine).  

Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda 

selgusetuks. 

Rääkimine B1.2 

Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning 

kirjeldada oma muljeid. Tuleb enamasti toime vähem 

tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab põhisõnavara ja 
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„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 

tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 

arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 

huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 

 

„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 

reisimise viisid; reisid teistesse 

maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. 

Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. 

Hääldus on selge, intonatsioonija rõhuvead ei häiri suhtlust. 

Kirjutamine B1.2  

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte 

(nt lühiülevaade sündmustest, isikutest). 

Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 

Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja 

sündmusi. 

Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava 

lühikirjandi. 

Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

 

3.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 

inimestevahelised suhted; virtuaalne 

suhtlemine; 

 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 

lähiümbruse korrashoid; käitumine 

koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 

peretraditsioonid; 

 

„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 

haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 

vaatamisväärsused; 

 

„Riigid ja nende kultuur“ – 

maailmajaod, maailma riigid, nende 

looduslik ja kultuuriline eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused; 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 

tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 

arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 

huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 

 

„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 

reisimise viisid; reisid teistesse 

maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

Kuulamine - B2.1 

Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest 

konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on 

üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. 

Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine B2.1 

Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, 

ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad 

faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib 

olla idioomide mõistmisega. 

Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Rääkimine B2.1 

Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel 

teemadel. Oskab põhjendada jakaitsta oma seisukohti. Oskab 

osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. 

Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab 

keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 

Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; 

sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega 

suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine B2.1  

Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel 

teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 

Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, 

mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku 

kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida 

(nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui 
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teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. 

 

3.3.4. Õppevaldkondade õpitulemused III kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 

Rääkimine 

9. klassi lõpetaja: 

1) Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid.  

2) Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades.  

3) Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate lausestruktuuride 

kasutamisel tuleb ette vigu. 

4) Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsioonija rõhuvead ei 

häiri suhtlust. 

5) Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma 

seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. 

6) Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib 

esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga 

seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kuulamine 

9. klassi lõpetaja: 

1) Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel (nt 

uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 

2) Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel 

teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. 

3) Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine 

9. klassi lõpetaja: 

1) Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selgearutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud 

meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). 

2) Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 

3) Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, 

valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

4) Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis 

sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 

5) Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. 

6) Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Kirjutamine 

9. klassi lõpetaja: 

1) Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest). 

2) Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 
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3) Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi. 

4) Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi. Oma mõtete või arvamuste 

esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

5) Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 

6) Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke.  

7) Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga.  

8) Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt 

sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu 

mõistmist. 

 

 7. klass 8. klass 9. klass 

Rääkimine 

 

Rolli- ja suhtlusmängud. 

Dialoogid. 

Ümberjutustused. Suulised 

ettekanded (nt 

projektitööde, referaatide, 

iseseisva lugemise 

kokkuvõtted). Kirjaliku ja 

suulise teksti sisu 

edastamine. 

Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade toel. 

Suhtlemine rühmas. 

Arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine. Erinevates 

suhtlusolukordades 

osalemine.  

 

Rolli- ja suhtlusmängud. 

Dialoogid. 

Ümberjutustused. Suulised 

ettekanded (nt 

projektitööde, referaatide, 

iseseisva lugemise 

kokkuvõtted). Pildi ja 

kogetu kirjeldamine, 

arvamuse esitamine. 

Kirjaliku ja suulise teksti 

sisu edastamine. 

Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade toel. 

Suhtlemine rühmas, sõna 

saamine, kõnejärje 

hoidmine. Arvamuse 

avaldamine ja 

põhjendamine. Erinevates 

suhtlusolukordades 

osalemine. 

 

Rolli- ja suhtlusmängud. 

Dialoogid. 

Ümberjutustused. Suulised 

ettekanded (nt 

projektitööde, referaatide, 

iseseisva lugemise 

kokkuvõtted). Pildi ja 

kogetu kirjeldamine, 

arvamuse esitamine. 

Kirjaliku ja suulise teksti 

sisu edastamine. 

Tekstilähedane jutustamine 

märksõnade toel. 

Suhtlemine rühmas, sõna 

saamine, kõnejärje 

hoidmine. Arvamuse 

avaldamine ja 

põhjendamine. Erinevates 

suhtlusolukordades 

osalemine. Suhtlusolukorra 

ja -partneri arvestamine. 

Diskussioon. Vestlus, 

infovahetus, küsitleja 

vastaja roll, teabe küsimine. 

Kaaslase öeldu/tehtu 

täiendamine ja 

parandamine.  

Kuulamine 

 

Eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine. Ülesande 

täitmine kuuldu põhjal (nt 

küsimustele vastamine, 

tabeli täitmine, lünga 

täitmine, joonise 

täiendamine jm). Kõne 

Eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine. Ülesande 

täitmine kuuldu põhjal (nt 

küsimustele vastamine, 

tabeli täitmine, lünga 

täitmine, joonise 

täiendamine jm). Kõne 

Eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine. Ülesande 

täitmine kuuldu põhjal (nt 

küsimustele vastamine, 

tabeli täitmine, lünga 

täitmine, joonise 

täiendamine jm). Kõne 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
kuulamine ning märkmete 

tegemine. Kõnest olulisema 

teabe ja probleemide 

leidmine. Kõne põhjal 

küsimuste esitamine. 

Kuulatud teabe-, tarbe- ja 

meediatekstis detailide ja 

faktide eristamine. Eri liiki 

etteütlused. 

 

kuulamine ning märkmete 

tegemine. Kõnest olulisema 

teabe ja probleemide 

leidmine. Kõne põhjal 

küsimuste esitamine. 

Kuulatud teabe-, tarbe- ja 

meediatekstis detailide ja 

faktide eristamine. 

Arutlemine kuuldu põhjal. 

Eri liiki etteütlused. 

kuulamine ning märkmete 

tegemine. Kõnest olulisema 

teabe ja probleemide 

leidmine. Kõne põhjal 

küsimuste esitamine. 

Kuulatud teabe-, tarbe- ja 

meediatekstis detailide ja 

faktide eristamine. 

Arutlemine kuuldu põhjal. 

Eri liiki etteütlused. 

Lugemine 

 

Eri liiki eakohaste tekstide 

lugemine. Lugemise 

iseseisev eesmärgistamine. 

Kiire ja aeglane lugemine, 

ülelibisev ja süvenenud 

lugemine. 

Ülesande täitmine loetu 

põhjal (nt küsimustele 

vastamine, tabeli täitmine, 

joonise täiendamine jm), 

järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, 

laused/lõigud tekstiks). 

Adapteeritud eakohaste 

tekstide iseseisev lugemine. 

Teksti kesksete mõtete 

leidmine. Olulise teabe 

ebaolilisest eristamine. 

Muutevormide ja 

sõnadevaheliste seoste 

eristamine. Loetu põhjal 

järelduste tegemine. 

Kodulugemine, vajalike 

ülesannete täitmine. Info 

otsimine eestikeelsetest 

teatmeallikatest (nt 

käsiraamatud, 

meediaväljaanded, 

internet). Tundmatute 

sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest 

teabeallikatest, oma 

sõnavara rikastamine.  

 

Eri liiki eakohaste tekstide 

lugemine. Lugemise 

iseseisev eesmärgistamine. 

Kiire ja aeglane lugemine, 

ülelibisev ja süvenenud 

lugemine. Valjusti 

lugemisel hääldusnõuete 

jälgimine. Erinevate 

lugemistehnikate 

valdamine. 

Ülesande täitmine loetu 

põhjal (nt küsimustele 

vastamine, tabeli täitmine, 

joonise täiendamine jm), 

järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, 

laused/lõigud tekstiks). 

Teabe teatest, juhisest, 

kuulutusest, sildilt, viidalt 

leidmine. 

Adapteeritud eakohaste 

tekstide iseseisev lugemine. 

Teksti kesksete mõtete 

leidmine. Olulise teabe 

ebaolilisest eristamine. 

Muutevormide ja 

sõnadevaheliste seoste 

eristamine. Loetu põhjal 

järelduste tegemine. 

Kodulugemine, vajalike 

ülesannete täitmine. Info 

otsimine eestikeelsetest 

teatmeallikatest (nt 

käsiraamatud, 

meediaväljaanded, 

Eri liiki eakohaste tekstide 

lugemine. Lugemise 

iseseisev eesmärgistamine. 

Kiire ja aeglane lugemine, 

ülelibisev ja süvenenud 

lugemine. Valjusti 

lugemisel hääldusnõuete 

jälgimine. Erinevate 

lugemistehnikate 

valdamine. 

Ülesande täitmine loetu 

põhjal (nt küsimustele 

vastamine, tabeli täitmine, 

joonise täiendamine jm), 

järjestusülesanded (nt 

sõnad lauseks, 

laused/lõigud tekstiks). 

Teabe teatest, juhisest, 

kuulutusest, sildilt, viidalt 

leidmine. 

Adapteeritud eakohaste 

tekstide iseseisev lugemine. 

Teksti kesksete mõtete 

leidmine. Olulise teabe 

ebaolilisest eristamine. 

Muutevormide ja 

sõnadevaheliste seoste 

eristamine. Loetu põhjal 

järelduste tegemine. 

Kodulugemine, vajalike 

ülesannete täitmine. Info 

otsimine eestikeelsetest 

teatmeallikatest (nt 

käsiraamatud, 

meediaväljaanded, 
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internet). Tundmatute 

sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest 

teabeallikatest, oma 

sõnavara rikastamine.  

 

internet). Tundmatute 

sõnade tähenduse otsimine 

sõnaraamatust või teistest 

teabeallikatest, oma 

sõnavara rikastamine.  

Oma lugemise analüüs ja 

lugemisoskuse hindamine.  

Kirjutamine 

 

Mudelkirjutamine (nt 

sõnumid, õnnitlus-, 

tervitus-, tänukaardid, 

lühikesed kirjad). 

Eakohased projektitööd, 

loovtööd (nt luuletused, 

lühikirjand, isiklikud 

kirjad, küllakutsed, 

teadaanded, teated, 

kuulutused, 

lühiülevaated). Kaardi ja 

teate kirjutamine. 

Lühireferaadid, 

(kirjeldavad, jutustavad) 

lühiesseed, lihtne tarbekiri 

ja lihtne uurimistöö.  

 

Mudelkirjutamine (nt 

sõnumid, õnnitlus-, 

tervitus-, tänukaardid, 

lühikesed kirjad). 

Eakohased projektitööd, 

loovtööd (nt luuletused, 

lühikirjand, isiklikud 

kirjad, küllakutsed, 

teadaanded, teated, 

kuulutused, 

lühiülevaated). Kaardi ja 

teate kirjutamine. 

Lühireferaadid, 

(kirjeldavad, jutustavad) 

lühiesseed, lihtne tarbekiri 

ja lihtne uurimistöö. 

Jutukese kirjutamine 

etteantud teemal 

sisupunktidest lähtuvalt.  

Mudelkirjutamine (nt 

sõnumid, õnnitlus-, 

tervitus-, tänukaardid, 

lühikesed kirjad). 

Eakohased projektitööd, 

loovtööd (nt luuletused, 

lühikirjand, isiklikud 

kirjad, küllakutsed, 

teadaanded, teated, 

kuulutused, 

lühiülevaated). Kaardi ja 

teate kirjutamine. 

Lühireferaadid, 

(kirjeldavad, jutustavad) 

lühiesseed, lihtne tarbekiri 

ja lihtne uurimistöö. 

Jutukese kirjutamine 

etteantud teemal 

sisupunktidest lähtuvalt.  
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AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" GÜMNAASIUMIS 

 

1. AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" 

1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes 

keele- ja kirjanduspädevus, mis tähendab suutlikkust mõista keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja 

eneseidentiteedi alust ja kunstiliiki ning mõista ja hinnata rahvuslikku ning maailma kultuuripärandit. 

Keele- ja kirjanduspädevus tähendab oskust kasutada keelt erinevates suhtlusolukordades, et saavutada 

oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja keelekasutustavasid. Keele- ja kirjanduspädevus on oskus 

erinevaid tekste mõista ja luua, analüüsida ning kriitiliselt hinnata.  

Keele ja kirjanduse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

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, kujutlusja 

mõttemaailma arendajat;  

7) teab eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning kirjandusteoseid, seostab neid ajajärgu ja 

kultuurikontekstiga;  

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

kujundeid;  

9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused 

Ainevaldkonna õppeaine on kirjandus. Kirjanduse ainekavas on 5 kohustuslikku kursust ning 5 

valikkursust. Kirjandus gümnaasiumis ja valikained õpetatakse eesti keeles. 

Kohustuslikud kirjanduskursused on: 

• «Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" 

• «Kirjandus antiigist 19. sajandini" 

• «Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid" 

• „20. sajandi kirjandus" 

• „Uuem kirjandus" 

Kirjanduse valikkursused on: 

•  „Müüt ja kirjandus " 

• „Kirjandus ja ühiskond " 

• „Draama ja teater“ 

• „Eesti kultuurilugu“ 

• „Eesti kirjandus“ 

 

Vene keeles on võimalik õppida vene keele ja kirjanduse kursuseid valikkursustena alljjärgnevalt. 

Vene keel: 
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• «Keel - ühiskond - kultuur", 

• «Tekst keeles ja kõnes. Teksti stilistika", 

• «Praktiline vene keel I (kõnekultuur)", 

• «Praktiline vene keel II (suulise teksti vastuvõtt ja loomine)", 

• «Praktiline vene keel III (kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine)", 

• «Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)".  

Kirjandus (vene keeles): 

• «19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine", 

• «19. sajandi II poole kirjandus: realism", 

• «20. sajandi I poole kirjandus", 

• «20. sajandi II poole kirjandus", 

 

1.3. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus 

õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Üldpädevusi kujundatakse erinevate tekstide lugemise, 

reflekteerimise ja koostamise kaudu ning selleks on nii mitmesuguseid koostöövorme (nt ühised 

arutelud, esitlused, rühmatööd, projektid) kui ka individuaalse töö võimalusi (nt uurimistöö 

koostamine). Üldpädevuste saavutatus kajastub tekstiloomes, esitlustes ning arutlustes. Pädevustes 

eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise 

kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes loob soodsa õpikeskkonna ja aluse õpetaja ning õpilaste 

tulemuslikuks koostööks.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Nii keele- kui ka kirjandusõpetuses rõhutatakse vaimseid väärtusi: 

emakeele eripära, arenguloo ja kasutusvaldkondade tundmist, suhtumist kirjandusse kui 

kunstiloomingusse ning kirjanikusse kui loojasse. Keelt ja kirjandust õpetades kujundatakse õpilase 

kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning tõekspidamisi, suhtumist oma ja teiste rahvaste kirjandusse 

ning kultuuripärandisse laiemalt.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatavas paaris- ning rühmatöös 

kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust avaldama, kaaslaste ideid tunnustama ja teisi 

arvestama ning ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse oskust eetiliselt ja 

olusid arvestades suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahenditult kui ka internetikeskkonnas. 

Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi kujunemist, õpiolukordades 

luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilase 

isikupära ja andelaad ning avardatakse maailmapilti.  

Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse 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.  

Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi, 

suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja 

põhjendamise oskust. Õppimise ja õppetekstide kaudu kujundatakse arutlemise, väitlemise ning 

nüüdisaegse kirjaliku suhtlemise aluseid.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide põhjal arendatakse oskust 

lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida arvandmeid, õpitakse leitud infot 

analüüsima, sõnalise teabega seostama ning tõlgendama. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute 

teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjandus- ja 

aimeteabest. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekste luues, korrigeerides ning esitades. 
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Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse 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. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste 

omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikaist.  

 

1.4. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on inimese 

mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. Eesti/vene keele hea 

valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Keele ja kirjanduse õppeainete kaudu 

kujundatakse keele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengu kõrval ka gümnasisti 

identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.  

Eesti keel ja kirjandus. Keeleteadmised loovad teoreetilise aluse praktilise keeleoskuse arendamisele. 

Seetõttu järgneb igale keeleteadmiste kursusele praktilise keele kursus ja on sellega lõimitud. Neid 

kursusi võib õpetada ka paralleelselt. Praktilise keele kursuses kasutatakse kõnearendus-, lugemis-, 

kuulamis- ja kirjutamisteemadena keeleteadmiste kursuses käsitletud teemasid ning õppekava läbivaid 

teemasid, samuti kirjanduskursuses käsitletavaid teemasid. Praktilise keele kursused on keskendatud 

õpilase suulise ning kirjaliku suhtluse, arutlus- ja väljendusoskuse arendamisele; eri liiki tekstide 

koostamise, selleks vajaliku teabe hankimise ning kasutamise kujunemisele. Õigekirja- ja 

õigekeelsusküsimusi korratakse kõigi kursuste vältel.  

Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui terviku 

mõistmisele, tekstide analüüsimisele ja tõlgendamisele, kujundlikule keelele ning poeetikale. Esimeses ja 

kolmandas kursuses keskendutakse eri liiki ja žanris kirjandusteoste analüüsile ning tõlgendamisele. 

Omandatud teadmisi rakendatakse uuema kirjanduse kursuses ja kahes ülevaatlikumas kursuses, samuti 

valikkursustes.  

Eesti kirjandus on lõimitud kõigisse kursustesse. Lõimimist teatri- ja filmikunstiga võimaldavad vastavad 

valikkursused. Keele- ja kirjanduskursusi seob tegelemine tekstidega: teksti mõistmine ning 

tõlgendamine, keeleliste ja stiililiste väljendusvahendite eritlemine ja analüüs ning võimalust mööda 

ühiste tekstide alusel kirjutamine.  

Kirjanduskursustes on analüüsi- ja tõlgendusobjektiks ning kirjutamise alustekstiks valdavalt 

ilukirjandustekst.  

Vene keel ja kirjandus. Vene keele ainekavas on kuus kursust. Kursuste läbimine määratakse kindlaks 

kooli õppekavas. Keeleõpetuse keskne mõiste on tekst. Õpilased omandavad teadmisi eri tüüpi tekstide 

funktsioonidest ja ehitusest, õpivad tekste mõistma, hindama ning ise looma nii suulises kui ka kirjalikus 

vormis. Eri kursuste õppimine arendab õpilaste suhtlusoskust, suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning 

õigekeelsust. Õpitakse kasutama eri teabeallikaid, sh internetti nii keelelise teabe hankimiseks kui ka 

tekstide koostamiseks. Kirjanduse ainekava ülesehitus on kirjanduslooline, neli kursust hõlmavad 

maailmakirjandust alates 19. sajandist tänapäevani, viies on eesti kirjanduse kursus.  

Valikkursused käsitlevad maailmakirjanduse varasemat perioodi kuni 17. sajandini ning tänapäeva vene 

ja maailmakirjandust.  

Kirjanduse ainekava järgib kirjandusajaloolise printsiibi kõrval ka problemaatilis-temaatilist printsiipi. 

Kirjandusteoseid analüüsitakse nende loomisaja kunstilises ja ühiskondlikus kontekstis, õpitakse nägema 

nii nende kunstilisi iseärasusi kui ka esitatud probleeme ning seostama neid tänapäevaühiskonna elu ja 

probleemidega. Kirjandusteoseid käsitledes õpitakse kujundama ja väljendama oma arvamust nii 

suulises kui ka kirjalikus vormis.  
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Eesti kirjanduse kursuse õppimine eesti keeles soodustab õpilaste eesti keele oskuse arenemist ning eesti 

kultuuriruumi integreerumist. Keele- ja kirjandusõpetust seob keeleline alus ning tegelemine tekstidega. 

Vene keele ainekavas käsitletakse eri liiki tekste ja nende keelelist eripära, sh ilukirjandusteksti keelt, 

kirjanduse ainekavas analüüsitakse valdavalt kirjandustekste, arutletakse nende sisu ja probleemide üle 

ning kirjutatakse nende põhjal eri žanris tekste.  

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Eesti/vene keel on ühtaegu nii õppe korraldamise keel kui ka keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob 

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. 

Samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutamise 

oskust, teksti mõistmist ning tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega kujuneb 

õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti/vene keele, vaid kõigi õppeainete 

õppimise tulemusel. Kuigi keeleoskust arendatakse järjekindlalt ja teadlikult keele- ja kirjandustundides, 

on vaja pidevat koostööd teiste ainete õpetajatega.  

Võõrkeeled. Maailmakirjanduse 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.  

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene kirjanduse tundides 

arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 

arendamist.  

Loodusained. Loodustekstid eesti/vene keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse 

tundmaõppimisele ning 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 ning väärtustab 

loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes kinnistatakse 

kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandusõpetus 

suunab õpilasi seostama erinevate ajastute teoste probleeme tänapäevaelu ja inimestega. Keeletundides 

kinnistatakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute ning ajaloosündmuste nimetuste 

õigekirja norme. Erinevate tekstidega töötades ning arutluste ja väitluste kaudu arendatakse 

arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskust.  

Kunstiained. 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. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami visuaalseid ja auditiivseid 

komponente.  

Kehaline kasvatus. Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut, väitlustes 

propageeritakse tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes ja rollimängudes kogetakse erinevaid 

olukordi. Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku üldinimlike kõlbeliste väärtuste, sotsiaalsete 

hoiakute ja tõekspidamistega. 

 

1.8. Hindamise alused  

Keele ja kirjanduse õpitulemuste kontrolli ning hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste 

saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, 
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sh õpioskusi suuliste vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel. Hindamismeetodite 

valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või 

teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega. Tähtsal kohal on õpilast 

toetav kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega.  

Kirjanduses hinnatakse:  

1) teoste lugemist, tõlgendamist ja analüüsi;  

2) argumenteerimisoskust;  

3) eri liiki tekstide loomise ja esitamise oskust;  

4) eesti ja maailmakirjanduse peamiste arengusuundade tundmist;  

5) ilukirjandusliku keelekasutuse eripära mõistmist ja valdamist.  

 

1.7. Nõuded füüsilisele õpikeskkonnale  

Koolis on korraldatud:  

1) valdava osa õpet klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning 

ümarlauavestlusteks;  

2) vajaduse korral õppe arvuti/ multimeediaklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli.  

Kool võimaldab:  

1) õppekomplektid (õpikud, töövihikud, õpetajaraamatud) kõigi kursuste tarbeks;  

2) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni, tekstikogumikke, 

kirjandusteoseid ning audiovisuaalvahendeid; 

3) õppes kasutada tänapäevasel info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning 

õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid. 

 

 

2. KIRJANDUS 

2.1. Üldalused 

2.1.1. 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; 

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. 
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2.1.2. 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 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. 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, ühiskonna-ja 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 
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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. 

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, kujundisüsteemi 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. 
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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. 

Kolmas kursus „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid" toetub varasemale kirjandusteose analüüsija 

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. 
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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. Eesti kultuurilugu 

5. Eesti krjandus 

 

2.1.3. Õppetegevus 

Kirjanduse õppe-eesmärkidest ja õpitulemustest lähtuvalt on kirjandustunni õppetegevused seotud 

ilukirjanduse ja kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent 

ka suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse kirjandusõpetusega asetub esikohale 

lugemine ning sellega seotud tegevused, tahaplaanile jääb kirjanduslugu. 

Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest võrdlev-ajalooliseni. 

Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, sünteesida, võrrelda, hinnata ja 

praktilises tegevuses kasutada. Kirjandusega tegeldes tuleks vältida meetodi ühekülgsust. Nii võib 

näiteks: 

1) analüüsida kirjandusteost ajastu kultuuritervikus, seoses ajaloo, kunsti ja filosoofiaga; 

2) vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust; 

3) uurida teksti struktuuriosade suhteid ja tähendust: nii lugedes kui ka ise kirjutades; 

4) analüüsida teksti jutustuse seisukohalt: luua aega ja tegevuskohta, joonistada üles 

tekstiruume, uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm; 

5) mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, argumenteerida; 

leida olulist ja seostada seda varemloetuga, struktureerida teavet ning edastada seda 

graafiliselt; 

6) võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni; 

7) leida tekstidevahelisi seoseid: narratiivis, kompositsioonis, tegelastes, episoodides, 

motiivides, üksiksõnades ja fraasides; 

8) leida arhitekstuaalseid seoseid: süžeedes, tegelastüüpides, motiivides, väljendites; 

9) teisendada teksti teise žanrisse; 

10) analüüsida eri stiile ja allkeeli, nende segunemist kirjandustekstis; 

11) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega; 

12) tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja lugejaajalugu, erinevaid 

lugejagruppe ning lugemismudeleid. 

Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või kirjanduslugu 

tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, samuti teatri ja muuseumi 

külastused ning nende tegevustega seotud ülesanded. 
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Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. See 

süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist interneti-allikatesse. 

Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil kasutades kasvab oskus 

korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest ning plagiaadist. Eakohaselt valitud 

kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, pakkudes isikust, ajastust, kultuurist vm lähtuvaid 

eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi tekstisse kriitiliselt suhtuma. Õpetlik on otsida teavet teose 

probleemide, ideede, tegevusaja ja -kohtade jms kohta; leida teksti põhiidee ning seostada seda oma elu- 

ja lugemiskogemusega; esile tõsta ja ümber sõnastada olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte või esitada 

teavet teises vormis; sõnastada poolt-ja vastuargumente; esitada teksti kohta küsimusi või neile vastata; 

analüüsida teksti põhjal koostatud väiteid. Tekstipoeetilise lähenemise puhul on soovitatav tekstide 

ühiseid ja eriomaseid jooni sedastav võrdlusmeetod. 

Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. Selleks võib kasutada 

mitmeid analüüside, arutluste ja loovtööde kirjutamise võimalusi ning suulise eneseväljenduse võtteid 

(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Nii teoste tõlgendamisel kui ka esinemisoskuse ja -

julguse arendamisel on olulisel kohal ka rollimängud ja dramatiseeringud. 

Õppetegevust planeerides on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja 

projektõppe) põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et arendada 

nende koostööoskusi ja vastutustunnet. 

 

2.1.4. Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) toob näiteid maailmakirjanduse eri voolude ja žanride, teoste ja nende autorite kohta ning seostab neid 

ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

2) nimetab eesti kirjanduse peamised arengusuunad, tähtsamad autorid ja teosed, avab oluliste teoste 

tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja vaatepunktist; 

3) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega ning iseenda ja 

üldinimlike probleemidega; 

4) selgitab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust, analüüsib 

ilukirjandusteose poeetikat, mõistab keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti sõnumiga; 

5) analüüsib ja tõlgendab luuletust, iseloomustab selle poeetikat (žanr, teema, motiiv, kujund, vorm), 

kirjeldab meeleolu ja sõnastab sõnumi; 

6) määrab proosa- või draamateksti teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab jutustaja 

vaatepunkti, tegevusaega ja -kohta, miljööd, süžeed ja tegelasi ning ülesehitust ja keelekasutust; 

7) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende olemust, omavahelisi 

suhteid ning funktsioone narratiivis, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab nendele hinnanguid, otsib 

nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

8) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, teemakohaselt ja 

põhjendatult, tuues näiteid teostest ning avardades teemat küsimuste ja väidetega; 

9) õpib tundma ennast kui lugejat, jagab oma lugemiskogemust teistega, kujundades seeläbi oma 

lugemiseelistusi ning väärtushinnanguid; 

10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid 

kirjandus-, filmi- ja teatrikeele erinevuste kohta. 

 

3.2. I kursus «.Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"  

Õpitulemused 
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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; 

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 kirjandusuurimuses. 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. 
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August Gailit, Mehis Heinsaar, Ernest Hemingway, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, Jerome David 

Salinger, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Anton Tšehhov, Friedebert Tuglas, Mati 

Unt, Peet Vallak, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Tõnu Õnnepalu jt. 

Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine 

Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina avamine. 

Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui värsskõne. 

Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt väljendatud mõte. 

Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. 

Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. 

Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 

kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, 

metonüümia, hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline 

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

sarkasm. 

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. 

 

3.3. 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 
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Calderön). 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). 

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.  

 

3.4. III 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; 
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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. 

Eepika 

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

Brontë „Vihurimäe" või Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi saaga" või Prosper Mérimée „Carmen" või 

George Sand „Väike Fadette". Realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot" või Fjodor Dostojevski 

„Kuritöö ja karistus" või Gustave Flaubert „Madame Bovary" või Stendhal „Punane ja must" või Anton 

Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus". 

Romaani alaliigid. Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden" või August Gailit „Ekke Moor". 

Ajalooline romaan: Jaan Kross „Keisri hull" või «Paigallend" või Mats Traat „Tants aurukatla ümber". 

Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf «Tuletorni juurde" või Eduard Vilde „Mäeküla piimamees" või 

Gert Helbemäe „Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia Marquez „Sada aastat üksildust" 

või Toni Morrison „Armas" või Daniel Kehlmann „Maailma mõõtmine". Armastusromaan: Knut Hamsun 

«Victoria" või Boris Vian „Päevade vaht" või Doris Lessing „Viies laps" või Mats Traat „Inger". 

Modernistlik romaan: Franz Kafka «Metamorfoos" või Karl Ristikivi „Hingede öö" või Mati Unt 

«Sügisball". Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood «Teenijanna lugu" või John Fowles «Maag" või 

Kurt Vonnegut «Tapamaja, korpus viis" või Mati Unt «Doonori meelespea" või Wimberg «Lipamäe". 

Novell (Giovanni Boccaccio või Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või Jorge Luis 

Borges; Jaan Oks või Friedebert Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). Miniatuur (Friedebert 

Tuglas või Anton Hansen Tammsaare jt). 

Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

Lüürika ja lüroeepika 

Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. Vabavärss. 

Sonett: Francesco Petrarca, William Shakespeare, Marie Under, Henrik Visnapuu, Bernard Kangro jt. 

Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, 

Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding 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, 
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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. 

 

3.5. IV 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 Garcia 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 Garcia Marquez 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 
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Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või Karl Ristikivi või Ilmar Talve või 

Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi 

talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, 

eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 1970.-1980. aastate uus põlvkond. 

Mihkel Muti irooniline romaan. Olmerealism. 

20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu 

külakomöödia. Anton Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli žanrileidlikkus. 

1960.-1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 1980. aastate 

vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet Jaan Kruusvalli või Madis Kõivu 

näidendites. 

Arutlusteemasid 

Kirjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded 

ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende ajapiirid, sisu- ja 

vormitunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavoolud ja marginaalsused. 

Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. 

Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. Kirjanduslikud sisu- ja 

vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte ja vormi avangard. Huvi müstilise, 

ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete 

müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne pärand 

autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja 

sisekaemus, aktiivsus ja passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ja tsensuur. 

Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. Kirjanduse 

tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. Kirjandus ja 

ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. Erandlikud ja 

tavapärased olukorrad; koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Inimese suhe loodusega. Naine 

mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja kaasaja probleemide põimumine. 

Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja stiili ilu. 

Uued vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui 

provokatsioon. Kirjaniku positsioon ja vastutus ühiskonnas. 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. 

 

3.6. V kursus „Uuem kirjandus" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 
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1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb nüüdiskirjanduse 

peamisi arengusuundi; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, sõnastab 

probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, olustikku ja 

sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 

3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, 

iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu 

ning sõnastab mõtte; 

4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 

5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike probleemide ja 

väärtustega; 

6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 

maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Õppesisu 

Kirjandus ja ühiskond 

1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitlus ja 

sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando Runnel jt). 

Pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata teoste avaldamine (Paul-

Eerik Rummo, Uku Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse murrangulised muutused ühiskonnas ja 

kirjanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule 

Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused. «Põrandaalune" ja 

punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, 

Jan Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Karl Martin Sinijärv, Kivisildnik, Contra. Intertekstuaalne luule: 

Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv. Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, 

Aapo Ilves. Sotsiaalne vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 21. 

sajandi luule otsingud: Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Igor Kotjuh, Francois Serpent (fs), Triin Soomets, 

Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 

Eesti nüüdisproosa 

Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik «Seitsmes rahukevad" või «Ajaloo ilu". Muutunud teemad ja 

vaatepunktid: Mati Unt «Öös on asju" või Peeter Sauter «Indigo" või Jaan Undusk «Kuum". 

Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) «Piiririik" või Ene 

Mihkelson «Katkuhaud" või Nikolai Baturin «Sõnajalg kivis". Eestlaste paroodia ja eneseiroonia: Andrus 

Kivirähk «Rehepapp" või Mihkel Mutt «Rahvusvaheline mees" või Kaur Kender «Yuppiejumal". Uusim 

lühiproosa: Tuglase novelliauhinna laureaadid; Jüri Ehlvest «Hobune eikusagilt", Mehis Heinsaar 

«Vanameeste näppaja", Ervin Õunapuu «Eesti gootika"; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt. 

Uusim romaan: Tiit Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maailmade 

kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. Memuaarid ja 

päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud. 

Eesti nüüdisdraama 

Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 

tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 

Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas Lennuk või 

Urmas Vadi. Uusim näitekirjandus. 

Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 
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Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid. 

Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. Kirjanduse 

tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

Uuem maailmakirjandus 

Luule: Guntars Godinš «Öö päike" või Harvey Lee Hix «Kindel kui linnulend" või Juris Kronbergs «Maa-

alune luule" või Lassi Nummi «Maa ja taeva märgid" või Wisfawa Szymborska «Oma aja lapsed" jt. 

Proosa: Michael Cunningham «Tunnid" või Jostein Gaarder «Sophie maailm" või Nick Hornby «Maoli" 

või Peter Hoeg «Preili Smilla lumetaju" või Nora Ikstena «Elu pühitsus" või Jean-Marie Gustave Le Clezio 

«Näljaritornell" või Daniel Kehlmann «Maailma mõõtmine" või Hanif Kureishi «Äärelinna Buddha" või 

Doris Lessing «Kõige ilusam unelm" või Cormack McCarthy «Tee" või Ian McEwan «Tsementaed" või 

Toni Morrison «Armas" või Haruki Murakami «Norra mets" või Sofi Oksanen «Puhastus" või Orhan 

Pamuk «Lumi" või Viktor Pelevin «Õuduse kiiver" või Arundhati Roy «Väikeste asjade jumal" või 

Jeanette Winterson «Taak" jt. Draama: Harold Pinter «Majahoidja" jt. 

Arutlusteemasid 

Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika ümberhinnangute keerises. 

Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna valupunktid. Nüüdiskirjandus ja 

ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. 

Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja 

postmodernism. Kirjandus ja elektrooniline meedia. Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja 

mäng. Reaalsuse ja fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte 

kajastusi. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus 

eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele 

ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 

Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 

kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, 

veebikirjandus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- või draamateost eesti või 

maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

 

3.7. Valikkursus „Müüt ja kirjandus" 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust - müüte - ning näidata vana pärimuse 

seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende 

seoseid, leida ajatuid arhetüüpe nende ajalikes avaldustes, mõista intertekstuaalseid suhteid ning 

maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust. Müüdi kaks poolt - loolisus ja tunnetuslikkus - annavad hea 

võimaluse vanade lugude kaudu uurida väärtuste jäävust ja muutumist ajas ning mõtestada maailma 

oma elukogemusest lähtuvalt. 

Kursust on soovitatav valida 12. klassis, sest seoste leidmine ja üldistuste tegemine eeldab õppijalt 

mitmekülgset lugemust ning arenenud lugejaoskusi, head analüüsi-, sünteesi- ja hindamissuutlikkust. 

Kirjandustunnis uuritakse müütidest pärit väljendite tekkelugu, võrreldakse vanade eestlaste ja teiste 

vanade rahvaste maailmapilti, leitakse müütide ning uskumuste kajastusi ilukirjandusteostest, uuritakse 

võrdlevalt arhetüüpsete tegelaste või kujundite väljendust eri maade müüdiloomes ja ilukirjanduses, 
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analüüsitakse mõnd tänapäeva müüdi tekkelugu jne. Kirjandusteoste mütopoeetilise käsitluse kõrval 

võib rakendada teisigi, näiteks psühholoogilisi või semiootilisi analüüsi- ja tõlgendusvõimalusi. 

Kursusele on lisatud terviklikult käsitletavate teoste nimekiri, et võimaldada lähilugemiseks leida 

kursuse sisuga enim seotud teoseid. Samas on nimekiri avatud, st õpetaja võib oma lugemiskogemusest 

või uudiskirjandusest lähtuvalt soovitada õpilastel lugeda teisigi eesti või maailmakirjanduse autorite 

teoseid, mis seostuvad sisuliselt kursuse teemaga. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 

2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 

3) selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab 

pärimust õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt; 

4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 

5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab neid 

käsitletavatest ilukirjandusteostest; 

6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ja 

esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 

7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab kirjandus(teos)e 

tähenduse muutumist ajas; 

8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 

Õppesisu 

Müüt, muistend, muinasjutt 

Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich Robert 

Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, 

nõiad, targad, triksterid, vanapagan jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen «Eesti 

mütoloogia", Karl Kello «Draakoni märgi all", Hasso Krull «Loomise mõnu ja kiri", Lennart Meri 

«Hõbevalge" jt Felix Oinas «Tuul heidab magama", August Kitzberg «Libahunt", Aino Kallas 

«Hundimõrsja", Andrus Kivirähk «Mees, kes teadis ussisõnu". Muinasjutt kui kirjanduse ja müüdi 

vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse «Lillemuinasjutud", Oscar Wilde «Õnnelik prints". Muinasjutu 

dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo «Tuhkatriinumäng", Jaan Kaplinski «Kaks päikest". Võrdlev 

mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kirjanik kui Looja. 

Pärimus kirjanduses 

Eepiline minevik. Sumeri «Gilgameš". Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused: Sophokles «Kuningas 

Oidipus", Albert Camus «Sisyphose müüt". Piibli müüdid ja nende töötlused: keskaegne draama 

«Aadama mäng", Dante Alighieri «Jumalik komöödia", Ain Kalmus «Juudas", Marie Under 

«Tuudaimimarjad". Eepos: Homeros «Ilias", «Odüsseia". Keskaegsed kangelaseeposed: «Vanem Edda", 

«Rolandi laul", «Laul minu Cidist", «Nibelungide laul", «Beowulf". Rahvuseeposed: Elias Lönnrot 

«Kalevala", Friedrich Reinhold Kreutzwald «Kalevipoeg". «Kalevipoja" motiivid luules ja proosas. 

Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kirjanduses ja tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 

positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas «Maailma lõpus", Mati Unt «Argimütoloogia". 

Pärimuse mõtestamine 

Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping kuradiga, ohverdamine, lahkumine 

kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus 

ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, armastus ja kättemaks, sünd ja surm, õitseng ja hääbumine, 

kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, 
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ohud teel, surm, elu pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, 

Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 

Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Dracula jt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, näkk, ingel, 

vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, 

kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumalikud kaksikud jt; valge laev, sinilind, 

(sõnajala)õis, lahtised allikad, õnnemaa, paradiis, põrgu jm. Intertekstuaalne lähenemisviis: teose 

avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Mõisted 

Argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süžee), arhitekst, eepos, 

intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, müüt, pärimus, rahvuseepos. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb läbi vähemalt neli teost järgnevast kirjandusteoste loendist. 

Margaret Atwood „Penelopeia", Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita", Maurice Druon „Zeusi 

mälestused", Johann Wolfgang Goethe „Faust" (I osa), Herman Hesse „Stepihunt", Haruki Murakami 

„Kafka mererannas", Viktor Pelevin „Õuduse kiiver", Terry Pratchett „Eric", Sophokles „Kuningas 

Oidipus", Anton H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan", Friedebert Tuglas „Maailma lõpus", Oscar 

Wilde „Dorian Gray portree", Jeanette Winterson 

„Taak". 

 

3.8. Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond" 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on asetada kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse ja 

mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja inspireerib. Kirjandusteost 

vaadeldakse ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu olulisemad ideed ja 

suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi. Kursus võimaldab arutleda 

kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda suurele lugejaskonnale ahvatlevaid 

teoseid (menu- ja hittkirjandust). 

Et avardada pilti sõnakunsti võimalustest, tutvustab kursus mõningaid 20. sajandi mõttevoole, millel on 

oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste sisu, väljendust kui ka 

vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide näitanalüüse, samuti mõnest mõttevoolust 

ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist. Ilukirjandustekstide kõrval tuleb kursuse jooksul 

lugeda ka õppeteemadega seostuvat esseistikat ning teha võimaluse korral kirjanduslikku uurimistööd. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja vastuvõttu 

mõjutavaid tegureid; 

2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses või 

rahvuskirjanduses; 

3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta, arutleb 

selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 

4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava 

vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 

5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 

6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori luuletuskogu 

ja analüüsinud neid. 
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Õppesisu 

Kirjandus ja ühiskond 

Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning peegeldaja. 

Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. Kirjanduse sidumine autori elulooga, selle 

asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. Kirjandusteose sündi mõjutavad tegurid. Kirjandusteos 

kui autori individuaalsuse ja maailmavaate, koolkondliku või rühmitusliku kuuluvuse väljendaja. 

Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Lugeja maitse ning valikud. 

Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 

Kirjandus ja poliitika 

Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade määrajana. Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. 

Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon 

ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud 

(Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, Uku Masing, Artur Alliksaar jt), 

dissidendid (Aleksandr Solženitsõn, Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja käsikirjad 

(Albert Kivikas «Nimed marmortahvlil", Paul-Eerik Rummo «Saatja aadress" jt). Keelatud teemad: 

rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu «Keegi ei kuule meid", 

Jaan Kruusvall «Pilvede värvid" jt), metsavendlus (Ene Mihkelson «Katkuhaud" jt), religioon (Ain 

Kalmus «Juudas", Uku Masingu luule jt) jne. Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni 

kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph Brodsky luule; Mihhail Bulgakov «Koera süda" või Günter 

Grass «Plekktrumm" või Imre Kertesz «Saatusetus" või Milan Kundera «Olemise talumatu kergus" või 

Boris Pasternak «Doktor Živago" või Viktor Pelevin «Omon Ra" või David Michell «Pilveatlas" või 

Bernhard Schlink «Ettelugeja" jt). «Kadunud põlvkond", sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest 

Hemingway või Erich Maria Remarque või Arved Viirlaid «Ristideta hauad"). Düstoopia (Aldous Huxley 

«Hea uus ilm" või George Orwell «1984" jt). Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper 

«Maailma lõpp Hiiumaal" või Camilla von Stackelberg «Tuulde lennanud lehed"). 

Kirjandus ja mõttevoolud 

(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 

Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). Idamaiste usundite 

vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann Hesse «Siddhartha" või 

Jerome David Salinger «Franny ja Zooey" või Jaan Kaplinski luule jt). Naisvaatepunkt kirjanduses 

(Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (Hanif Kureishi või 

Arundhati Roy või Salman Rushdie jt). New age'i eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castaneda 

«Teekond Ixtlani" jt). 

Esseistika ja arvustus 

Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kirjutamisviisi valik. Esseemeistreid (Umberto 

Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt). Raamatusarjad: «Eesti 

mõttelugu", «Avatud Eesti raamat" jt. Esseekogumikud: «Eesti mütoloogiad", «Uued mütoloogiad" jt. 

Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 

Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

Mõisted 

Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, naisvaatepunkt, 

new age, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, zen-budism, taoism, tsensuur, 

utoopia. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
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Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus 

nimetatud autoritelt. 

 

3.9. Valikkursus „Draama ja teater" 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse kaudu õpitakse mõistma draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris. Õppe 

vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi ning 

täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid. Kursuse jooksul omandatakse nii teoreetilisi teadmisi 

kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab vaid väikese osa kogu kursuse mahust, kuid on 

nüüdisteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja 

teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning etenduse analüüsile. Kursuse käigus külastatakse võimaluse 

korral professionaalset teatrit. Et tutvuda eesti teatriklassikaga, võib kasutatakse võimalusel ka 

arhiivisalvestusi. Teater on olemuselt erinevate kunstiliikide sulam, ühendades muusika, tantsu, 

kirjanduse, (video)filmi ja kujutava kunsti, mis võimaldab lõimida kursust kunsti- või 

muusikaõpetusega. Eraldi pööratakse valikkursuses tähelepanu eesti teatri kujunemisele ja praegusele 

arengule. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 

2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 

3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 

4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 

5) määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja 

kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu; 

6) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma 

vaatamiskogemuse; 

7) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke; 

8) teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost; 

9) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või vaadanud nende salvestusi; 

10) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda 

ning üldinimlike probleemide ja väärtustega. 

Õppesisu 

Draama olemus 

Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Tegelase analüüs: 

muutumatu ja muutuv tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja rolliloome. Draama keskendatus 

inimestevahelisele suhtlemisele ning elu teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja 

probleem. Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen. 

Dramaatika žanrid 

Dramaatika põhižanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised žanrid: liturgiline 

draama, müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia dell arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. 

Performance ja happening. Farss, jant ja sketš. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. 

Kuuldemäng ja lugemisdraama. Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 

Teatri tähendus ja funktsioonid 

Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, 

valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll lavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: 
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dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja 

teatrikriitika. Teatriarvustus. 

Eesti teatri ajalugu 

Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl Menning. Estonia teatri ja Draamateatri 

asutamine. Hommikteater. Lavastajad: Andres Särev, Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming, Mati 

Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo. Nüüdisteater. Repertuaariteater ja projektiteater. 

Mõisted 

Commedia dell' arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, intriig, jant, karakter, 

karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, 

miraakel, monoloog, moralitee, müsteerium, performance, projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, 

situatsioonikoomika, sketš, stseen, stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 

Käsitletavaid draamateoseid 

Merle Karusoo „Meie elulood" või „HIV"; August Kitzberg „Kauka jumal"; Mart Kivastik „Külmetava 

kunstniku portreed. Viinistu triloogia"; Andrus Kivirähk „Eesti matus" või „Voldemar"; Lydia Koidula 

„Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola"; Jaan Kruusvall „Pilvede värvid"; Madis Kõiv «Tagasitulek 

isa juurde"; Oskar Luts «Tagahoovis"; Hugo Raudsepp „Mikumärdi"; Paul-Eerik Rummo 

«Tuhkatriinumäng"; Juhan Smuul «Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi"; Anton Hansen Tammsaare 

«Juudit" või «Kuningal on külm"; Jaan Tätte «Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest" või 

«Sild"; Mati Unt «Phaeton, Päikese poeg"; Eduard Vilde «Tabamata ime". 

 

3.10. Valikkursus „Eesti kultuurilugu" 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse jooksul tutvuvad õpilased eestlaste rahvuskultuuriga alates muistsete eestlaste animistlikust 

maailmavaatest kuni tänapäevaste punklaulupidudeni. Seostatakse vanu kombeid ja traditsioone 

tänapäevaga. Tutvutakse nn rahvusliku ärkamisaja perioodiga ning tollaste kultuuritegelaste panusega 

rahvuskultuuri arengusse. Saadakse ülevaade üldrahvalikest üritustest ning arutletakse kultuuriliste 

väärtushinnagute üle. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab ning oskab kirjeldada muistsete eestlaste maailmavaadet; 

2) oskab seostada saadud teadmisi teiste kultuurivaldkondadega tänapäeval nagu kunst ja muusika; 

3) teab eesti vanasõnu ning mõistab nende tähendust; 

4) oskab nimetada tänapäeval tähistatavaid rahvakalendritähtpäevi ning kirjeldada kombestikku; 

5) omab ülevaadet üldrahvalikest üritustest. 

Õppesisu 

Animistlik maailmavaade. Looduse isikustamine ja hingestamine kunstis (O. Kangilaski, E. Valter). 

Rahvalaulud, rahvajutud. Eesti vanasõnad kui etnokultuuriliste väärtuste peegeldajad. 

Rahvakalendritähtpäevad. Rahvuslik ärkamisaeg 19. sajandil. Tolle ajastu kultuuritegelaste panus 

rahvuskultuuri arengusse (C.R.Jakobson, J. Hurt, O.W.Masing, Fr.R.Kreutzwald jt). Noor-Eesti rühmitus 

20. saj alguses. Talgute traditsioon talurahvakultuuris ja tänapäeval. Laulupidude traditsioon. 

Üldrahvalikud üritused tänapäeval. 

 

3.11. Valikkursus „Eesti kirjandus" 

Kursuse lühikirjeldus 
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Õppetegevuse keskmes on kirjandustekst. Töös tekstidega kasutatakse kõiki kompleksse ja 

funktsionaalse lugemise ning loetu analüüsimise viise, et kujundada õpilastel aktiivset lugejapositsiooni. 

Aeglane lugemine, kommenteeriv lugemine. Lugemine varem etteantud parameetrite järgi (süžeeliste ja 

mittesüžeeliste fragmentide otsimine; autorikõne eristamine; kunstiliste võtete otsimine tekstist). 

Analüütiline lugemine kui teksti analüüsi ning tõlgendamist ettevalmistav etapp. Soovitatud kirjanduse 

iseseisev lugemine kodus. Kirjanduse valimine etteantud põhimõttel. 

Tekstide ümberjutustamine eri viisil: kogu teksti ümberjutustamine, episoodide kaupa ning süžeeliinide 

järgi ümberjutustamine; üldistav ümberjutustamine; loominguline ümberjutustamine, ümberjutustamine 

vaatepunkti muutes. Oma isikliku vaatepunkti analüüs ümberjutustamisel. Teksti fragmentaarne 

ümberjutustamine kaasneb üldistavate ülesannete täitmisega (teose tegelaste ja põhikonflikti 

karakteristika, autori vaatepunkti esiletoomine). Teksti kompleksne analüüs peab silmas järgmisi 

momente: kunstilised iseärasused, žanriline kuuluvus teose loomisaja kontekstis ning autori elulugu. 

Teksti mõistmise ja analüüsioskuste arendamine: teose põhiteema esiletoomine, problemaatika ja 

põhikonflikti määramine; faabula ja süžee leidmine; tegelaste struktuuri esiletoomine; autori, jutustaja 

ning kirjandusliku kangelase vaatepunkti määramine; kunstiliste väljendusvahendite ja võtete otsimine. 

Tähelepanekute üldistamine teksti kohta, teksti eri tasandite seoste teadvustamine. Materjali valimine 

loetud teosest. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb eesti kirjandusloo tähtsamaid arengujooni, keskseid autoreid ja teoseid; 

2) on lugenud katkendeid eesti kirjanike teostest ning mõnda teost tervikuna; 

3) mõistab kirjandustekstide sisu ja eesmärki ning autori ideid, taotlusi ja seisukohti; 

4) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende omavahelisi 

suhteid, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab neile hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning 

võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

5) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda ja üldinimlike 

probleemidega; suudab teha üldistusi ja kokkuvõtteid ning kujundab oma arvamuse; 

6) oskab resümeerida ja kommenteerida loetud teosekatkendeid kirjalikult, arutleda erinevate 

seisukohtade ja peamiste teemade üle; 

Õppesisu 

Eesti kirjanduse algus. Kristjan Jaak Peterson. Friedrich Robert Faehlmann, müütilised muistendid. 

Rahvusliku liikumise aeg. Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg". Lydia Koidula, eesti teatri 

sünd. 

Eesti kirjandus 19.-20. sajandi vahetusel. Juhan Liivi luule, „Peipsi peal". August Kitzberg „Libahunt", 

Eduard Bornhöhe „Tasuja". 

Eesti kirjandus 20. sajandi I poolel. Luule: Gustav Suits, Villem Ridala, Ernst Enno, Marie Under, Betti 

Alver. Proosa: Friedebert Tuglas „Popi ja Huhuu", Eduard Vilde „Mäeküla piimamees", Anton Hansen 

Tammsaare „Kõrboja peremees", „Tõde ja õigus", August Gailit „Toomas Nipernaadi", Albert Kivikas 

„Nimed marmortahvlil". Draama: Eduard Vilde „Pisuhänd". 

Eesti kirjandus 1950. aastatel. Juhan Smuul. 

Eesti kirjandus 1960.-1980. aastatel. Luule: Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski, Juhan Viiding, Hando 

Runnel, Doris Kareva. Proosa: Mati Unt „Sügisball"; Jaan Kross „Keisri hull", Viivi Luik „Seitsmes 

rahukevad". 

Eesti kirjandus nüüdisajal. Luule: Contra, Kristiina Ehin või teised. Proosa: Tõnu Õnnepalu 

„Harjutused", Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja", Urmas Vadi „Unetute ralli", Leelo Tungal 
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„Seltsimees laps", Mari Saat „Lasnamäe lunastaja", Diana Leesalu „Kaks grammi hämaruseni", Mare 

Sabolotny ^Kirjaklambritest vöö" või teised. Draama: Andrus Kivirähk „Helesinine vagun", Jaan Tätte 

„Ristumine peateega", Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portree". 

Lugemiseks ja klassis arutamiseks kirjandustekstide valikul arvestab õpetaja kirjandusteose sisu, õpilaste 

huve ning keeleoskuse taset. 
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4. VENE KEEL 

4.1. Üldalused 

4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) süstematiseerib  ja  üldistab  oma  teadmisi  õigekirjast  ning  saavutab  kirjaoskuse  kõrgema taseme;  

2) õpib tundma leksikoloogia, stilistika ja kõnekultuuri tähtsamaid küsimusi;  

3) arendab oskusi, et töötada erinevates funktsionaalstiilides tekstidega;  

4) oskab tekste (sh meediatekste ja reklaami) analüüsida ning kriitiliselt hinnata, saades aru autori  

kavatsusest ning osates eristada usutavat ja ebausutavat infot;  

5) õpib loetust ja kuuldust adekvaatselt aru saama;  

6) õpib  õigesti  valima  keelendeid,  luues  mitmesuguse  eesmärgiseadega  suulisi  või  kirjalikke  

tekste, sh õpingutele ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;  

7) täiustab oskust oma seisukohta õigesti ja veenvalt väljendada;  

8) õpib kirjutama mitmes žanris arutlevaid tekste ning  tarbetekste; 

9) kujundab adekvaatse ja stabiilse enesehinnangu;  

10) oskab saadud teadmisi rakendada elus ning oma tulevases kutsetöös;  

11) kujuneb vaimselt arenenud ja sotsiaalselt aktiivseks isiksuseks, kes on valmis end täiendama;  

12) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende väärtust ühiskonnas. 

 

4.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumiastmes, millega üldharidus lõpeb, on oluline soodustada õpilaste sotsiaalset kohanemist, 

arvestades tööturu eripära ja reaalseid vajadusi. Teoreetilised teadmised vene keelest ja keele praktiline 

valdamine aitavad saada tänapäevaühiskonna tegusaks  liikmeks ning leida väärika töö eriti niisugustes 

tegevusvaldkondades  nagu  tõlkimine,  kirjastustegevus,  toimetajatöö,  petajatöö,  teadus,  turism, 

sotsiaaltöö,  meditsiin  ning  äritegevus.  Õpilaste  sotsialiseerumine  tagatakse  saliselt  selle  ainekava 

põhieesmärkide saavutamise ja üksikülesannete täitmise kaudu.   

Vene keele õppe lõppeesmärk on oskus lahendada aktuaalseid suhtlusülesandeid keelevahendite toel.  

Vene keele valdamine paneb aluse teiste keelte ja ülejäänud õppeainete edukale omandamisele, aitab 

kujundada õpilaste maailmapilti, avardab nende silmaringi ning arendab mõtlemist.  

Teoreetilised  teadmised  on  keele  praktilise  valdamise  aluspõhi,  seepärast  sisaldab  gümnaasiumi 

ainekava   kolme   tüüpi   õppematerjali:   teadmised   keelest   ning   keele-   ja   suhtlusoskus. 

Gümnaasiumilõpetaja  peab  valdama  tänapäeva  keeleteadust,  uut  tehnoloogiat  ja  uusi  tööviise. 

Praktilised kursused eeldavad õpitud teoreetiliste teadmiste rakendamist.  

Gümnaasiumi  vene  keele  ainekava  on  üles  ehitatud  põhimõttel  üldiselt  üksikule.  Kursus  „Keel,  

ühiskond, kultuur“ on kõige üldisem. Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid hiskonnas:  

kuidas keel toimib märgisüsteemina, milline on vene  keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse 

ja  iseärasuste poolest,  mis  on  vene  murded  ning  kui das  on  vene  kirjakeel  ajalooliselt  nende  põhjal 

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

eriallkeeli ja slängi ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka vene keele arendamise küsimusi. Keele 

ja  ühiskonna  suhete  mõistmine  aitab  mõista  keelt  kui  infovahetussüsteemi  ning  keskset  

identiteediväljendajat.  

Kursuse  „Tekst.  Teksti  stilistika“  kaudu  saavad  õpilased  teoreetilisi  teadmisi  teksti  struktuurist  

ning mitmesugustes  suhtlusoludes  kasutatavate  eri  tüüpitekstide  loomisest,  mõistmisest  ja 

indamisest. Kursuses  vaadeldakse  süvendatult  teksti  keele  ja  stiili  küsimusi.  Käsitletakse  rinevate  

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

stiilivigadest  antakse süstemaatiline ülevaade.   

Kolm vene keele praktilist kursust („Kõnekultuur”, Kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine“, ”Ortogr 

aafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus“) täiustavad suulise  ja  kirjaliku  teksti  mõistmiseks  ning  

loomiseks  vajalikke  oskusi.  Praktiline  vene  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 võimesiduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, viidata, tsiteerida ja 

refereerida teisi tekste, s.o kirjutada alustekstide põhjal. Peale selle on  vene  keele  õpetamisel  

traditsiooniliselt  suure  tähelepanu  all  õpilase  kirjalik  kõne.  Õpilaste igekeelsusoskuste  täiustamiseks  

on  gümnaasiumis  ette  nähtud  praktilise  vene  keele  kursus  tööks ortograafia  ja  interpunktsiooniga.  

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 are ndamise eesmärk on mõista vestluspartneri 

 

4.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) on omandanud lingvistilised põhiteadmised keelest kui süsteemist ja selle realiseerumisest kõnes;  

2) tunneb ortograafia- ja interpunktsiooni- ning teisi vene keele norme;  

3) loeb ning kuulab mitmesugustes stiilides ja mitut tüüpi tekste ning mõistab nende sisu;  

4) loob olenevalt suhtluseesmärgist ja kõnesituatsioonist mitmesugustes stiilides ning mitut tüüpi 

sidusaid tekste;  

5) võib esineda suulise lühiettekandega;  

6) kirjutab arutlevaid tekste mitmes žanris;  

7) teeb ilukirjandusliku teksti lingvistilist analüüsi;  

8) hindab kriitiliselt meediainfot ja internetist saadud teavet;  

9) tunneb dialoogilise teksti ülesehituse eripära; on suuteline võtma osa argumenteeritud dialoogist, 

analüüsima vestluse kulgu ning hindama selle tulemusi;  

10) kasutab vajaliku teabe leidmiseks sõnastikke, teatmeteoseid ja internetti;  

11) seostab saadud infot eluliste situatsioonidega ning tulevase erialase tegevusega.  

 

4.2. I kursus „Keel - ühiskond - kultuur" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab keele rolli ning funktsiooni ühiskonnas, teadvustab keele ja kultuuri vastastikust seost;  

2) tunneb vene keele eripära võrreldes teiste keeltega;   

3) suhtub lugupidavalt teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse, sh eesti keelesse, lõimudes Eesti  

mitmekultuurilisse ühiskonda;  

4) teadvustab keeleliste ja mittekeeleliste suhtlusvahendite vastastikust seost;  

5) analüüsib keele arengutendentse ning keele tänapäevaseisundit;  

6) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme. 

Õppesisu 

Suhtlemine keele abil inimese evolutsiooni käigus. Keele ja mõtlemise seos. Keel ja ühiskond, keel ja 

isiksus.  Inimeste  suhtlemine  ning  loomade  suhtlemine.  Keel  ja  mitteverbaalsed  suhtlusvahendid.  
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Rahvuskultuuri mitteverbaalsete suhtlusvahendite eripära.  

Keele funktsioonid. Keel kui infoedastusvahend. Keel kui suhtlusvahend. Keel kui mõtlemisvahend. Keel 

kui emotsioonide väljendaja. Keel kui kuuluvuse väljendaja (etniline, sotsiaalne, paikkondlik, sooline).  

Keel kui märgisüsteem. Semiootika. Kuulsad semiootikud (Juri Lotman, Umberto Eco jt). Loomulikud ja 

tehiskeeled. Esperanto. Tänapäeva tehiskeeled.  

Keel ja kõne. Suuline ja kirjalik kõne. Kirja tekkimine ja areng. Tähestik. Slaavi kiri. Kirill ja Mefodi kui  

slaavi tähestiku loojad.  

Keelkonnad ja keelerühmad. Indoeuroopa keelkond. Romaani, germaani ja slaavi keelerühm. Vene keel 

võrdluses slaavi keeltega. Uurali keeled. Soome-ugri keelerühm. Eesti keel kui soome-ugri keelerühma 

keel. Elav ja surnud keel.  

Vene keel Eestis: kõnelejad, territoriaalne levik (linna- ja maaelanikkond, Kirde-Eesti, Peipsi-äärne  

ja teised regioonid). Vene keel Eesti venekeelses meedias.  

Tänapäeva vene keele arenemistendentsid.  

Keel kui vaimsete väärtuste väljendaja ning kandja.  Rahvuskeel. Euroopa Liidu ja ÜRO töökeeled.   

Keelte ja kultuuride vastastikused mõjutused. Laensõnad keeles.  

Kirjakeel.  Släng,  žargoon  (sotsiaalne,  professionaalne,  ealine  jt).  Argikeel.  Dialektid.  

Keelekasutuseealised ja soolised erinevused. Allkultuuride keel 

 

4.3. II kursus „Tekst keeles ja kõnes. Teksti stilistika" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab teksti kui keele- ja kõneüksuse põhitunnuseid; 

2) oskab analüüsida teksti formaalseid tunnuseid;  

3) orienteerub keeleühikute ja tekstide stiililises mitmekülgsuses;  

4) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;  

5) väljendab oma mõtteid ja tundeid, arvestades suhtlusvaldkonda, -situatsiooni ja -eesmärki ning  

järgides stiili- ja etiketinorme. 

Õppesisu 

Tekst. Põhikooli  materjali  kordamine  ja üldistamine:  tekst,  teema,  pealkiri,  põhiidee, teksti  mõtteline 

terviklikkus, liigendatus, teksti sidusus. Kõnetüübid. Keelesüsteemi tekstitasand. Keeletasandite üksuste 

funktsioneerimine tekstis.   

Teksti formaalsed ja keelelised tunnused. Teksti sidususe liigid. Lausete ja tekstiosade järjestikune  

(lineaarne) seos. Kõigi tekstiosade vertikaalne (globaalne) seos, mis vormistab tekstist tervikliku üh 

iku: jaotumine paragrahvideks, osadeks, rubriikideks.  

Leksikaalsed   sidususvahendid:   sõnakordus,   asendussõnad   (asesõnad,   sünonüümid   jne).  

Assotsiatiivseosed.   

Grammatilised sidususvahendid: aspekt, aeg, kõneviis, pööre, lausete süntaktiline struktuur jt.  

Lausete  ja  tekstiosade  loogiliste/mõtteliste  suhete  vormistamise  vahendid:  pealkiri,  sidendlaused,  

resümeerivad sõnad, sidesõnad, rõhumäärsõnad, kiilud jt.  

Olemasolev (lähte-) info ning uus (kommunikatiivselt oluline) info lauses. Siirdumine ühelt teabeliigilt  

teisele tekstis: ahelseos, paralleelseos. Teksti sisu terviklikkus.   

Teksti kommunikatiivne suunitlus. Suhtlussituatsioon. Teksti eesmärk. Adressaat. Mõjutamine keele  

abil.  Teksti  organiseerimise  iseärasused  elektronruumis  (hüpertekst,  lähtetekst  ja  kasutajate  

kommentaarid jt). Suhtlemine internetis.  

Teksti funktsioneerimise peamised valdkonnad. Funktsionaalstiilid. Stiilide realiseerimise kirjalik ja  
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suuline vorm.   

Asjaajamistekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Asjaajamistekstide  peamised  keelelised  

erijooned.   

Teadustekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Teadustekstide  peamised  keelelised  erijooned.  

Teadusliku artikli, monograafia mõiste.  

Ajakirjandustekstid, nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Ajakirjandustekstide  peamised  keelelised  

erijooned.   

Kõnekeel. Kasutusala, eesmärk ja suhtlussituatsioon. Kõnekeele peamised keelelised erijooned.  

Ilukirjandustekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Ilukirjanduskeele  peamised  iseloomulikud 

jooned. Ilukirjanduslikud väljendusvahendid.  

Mitteverbaalsed teabeedastusvahendid kirjalikus tekstis:  illustratsioonid, graafikud, skeemid, fotod, 

internetinaeratused jt. 

 

4.4. III kursus «Praktiline vene keel I (kõnekultuur)" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane:    

1) valdab kõnekultuuri põhimõisteid;  

2) valib  sobivaid  keelendeid,  võttes  arvesse  suhtlusvaldkonda  ja  -situatsiooni  ning  adressaadi 

eripära;  

3) rakendab  praktikas  teadmisi  peamistest  keelenormidest  (ortoeepilistest,  leksikaalsetest, 

morfoloogilistest, süntaktilistest, stilistilistest);  

4) ehitab loogiliselt ning õigesti liht- ja liitlauseid ning paigutab tekstiosad loogiliselt;      

 5) kasutab tekstides vene keele kogu rikkust, sh väljendusrikkaid keelendeid;  

6) arvestab kõneetiketti;  

7) loob õppe-teaduslike ja avalike esinemiste tekste, toetudes teadmistele heast keelekasutusest ning 

järgides teksti loogilisele struktuurile esitatavaid nõudmisi.                                                                                                                                                                                                 

Õppesisu 

Kõnekultuuri põhimõisted. Keel ja isik. Isiku keelekultuur ja ühiskonna keelekultuur. Raamatulik 

(ametlik) keel, kõnekeel. Kõne põhiomadused. Kirjakeele normid ja variandid. Kõneetikett.  

Kõne põhiomadused: sisukus, loogilisus, kohasus, täpsus, puhtus, õigsus, rikkus, ilmekus. Kõne  

sisukus, informatiivsus. Kõne oogilisus. Loogilisuse tingimused. Tüüpilised ebaloogilisused. Keelendi te 

kohasus: stiililine, kontekstiline, situatiivne. Kõne kohasus ja puhtus. Kohane sõnade valik.  

Sõnakasutuse täpsus. Sünonüümid, paronüümid, mitmetähenduslikud sõnad, homonüümid.  

Laensõnad, kantseleikeelendid, kõnestambid, historismid. Parasiitsõnad, žargonismid, ebasündsad 

väljendid. 

Õigekeelsus kui kirjakeele normide järgimine. 

Kõne rikkus ja mitmekesisus. Sõnamoodustusviisid kõnes.  

Kõne väljendusrikkus. Pseudoväljendusrikkus (ilutsemine).  

Kirjakeele normid. Ortoeepianormid. Ortoeepianormide rikkumise sagedused. 

Sõnade ühilduvus: leksikaalne, rammatiline, stilistiline. Tüüpilised ühildumisvead.  

Morfoloogianormid. Nimi-, omadus- ja arvsõnade (suulises kõnes), asesõnade, tegusõna pöörde- ja 

soovormide, kesksõnade ja gerundiumide vormide moodustamise ning kasutamise vead.  

Süntaksinormid. Käändelise rektsiooni, gerundiumi kasutamise, aluse ja öeldise ühildumise tüüpilised 

vead. Sõnajärjevead lauses.  

Stiilinormid ja nende liigid. Tüüpilised reeglite rikkumise juhud.  
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Vene kõneetikett. Kõne-eetika peamised reeglid. Žargonismid, ebasündsad väljendid, nende kasutuse 

lubatud kõnepiirid.  

 

4.5. IV kursus «Praktiline vene keel III (kirjalike tekstide vastuvõtt ja loomine)" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab kirjaliku kõne suhtlusvaldkonnast olenevat eripära;  

2) tunneb eri žanris kirjalike tekstide iseärasusi;  

3) mõistab ja koostab kirjalikke tekste;  

4) oskab kriitiliselt hinnata kirjalikke tekste (oma ja teiste, autentseid ning õppetekste);  

5) redigeerib oma kirjalikke tekste. 

Õppesisu 

Kirjalik kõne, selle iseloomustus ja erinevus suuliselt kõnest. Kommunikatiivne kirjalik kõne.  

Õpitavate   kirjalike   tekstide   tüübid:   ümberjutustus,   kirjand,   essee,   laiapõhjaline   vastus 

probleemküsimusele.   

Ümberjutustuste kirjutamine eri stiilis ja žanris tekstidest.  

Arutlev  kirjand,  selle  struktuur  (sissejuhatus,  põhiosa,  kokkuvõte).  Teema  sõnastamine  (teema kui 

mõiste,  teema  kui  arvamus,  teema  kui  küsimus).  Juhtiv  tees.  Argumentide  liigid.  Tekstilõik ja  selle 

struktuur.  Teksti  loogilisuse  ja  sidususe  vahendid.  Üksikasjaliku  vastuse  probleemne  küsimus  kui 

arutlustüüp.  

Essee kui vabatekstitüüp.  

Tarbetekst.  Avalduse,  juhendi,  volituse,  allkirjastatud  tõendi,  CV  kirjutamine.  Ametlik  kiri.  

Ametlikud tekstid elektroonilisel kujul.  

Teadustekst. Konspekt, referaat, nende liigid. Aimetekstide konspekteerimine ja refereerimine. Kriitil ine 

suhtumine internetis pakutavatesse valmisreferaatidesse.   

Publitsistlik tekst. Informatsioonilised ja kriitilised lühisõnumid. Artikkel. Reklaam ja selle liigid. 

Kuulutuse ning retsensiooni kirjutamine, arvestades nende sisu ja struktuuri erijooni.  

Elektroonilised  väljaanded.  Kriitiline  suhtumine  meediatekstidesse.  Tekstide  loomine  internetis.  

Internetisuhtluse kultuur.  

Kirjalike tekstide parandamine. Teksti sisu, kompositsiooni ja keele parandamine 

 

4.6. V kursus «Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)"  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane:  

1) valdab vene keele ortograafia- ja interpunktsiooninorme;  

2) kirjavahemärgistab õigesti õpitud tüüpi lauseid; põhjendab kirjavahemärgi kohta ja valikut;   

3) leiab ortograafia- ja punktuatsioonivead ning parandab need;  

4) oskab  vajaliku  ortograafia-  ja  interpunktsiooniteabe  saamiseks  kasutada  sõnastikke, raamatukogu 

katalooge ning internetti. 

Õppesisu 

Ortograafia 

Vene ortograafia peamised printsiibid. Vene õigekirja morfoloogiline iseloom. Täishäälikute  õigekiri  

sõna  lihttüves:  kontrollitavad  rõhutud  täishäälikud,  mittekontrollitavad  rõhutud täishäälikud,  

vahelduvad  täishäälikud.  Täishäälikute  õigekiri ж,  ч,  ш,  щ,  ц järel  eri  sõnaliikidesse kuuluvate 

sõnade lihttüves, sufiksis ja sõnalõpus. 
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Kaashäälikute  õigekiri  sõna  lihttüves:  helilised  ja  helitud  kaashäälikud,  kaksikkaashäälikud, 

mittehääldatavad kaashäälikud.  

Nimisõnade, omadussõnade, kesksõnade käändelõppude ja tegusõna pöördelõppude õigekiri.  

Eesliidete õigekiri: з-lõpulised eesliited ja eesliide с-; eesliited пре- ja при-; ы ja и eesliidete järel.  

ъ ja ь kasutamine vene ja laensõnades. ь õigekirjutus ж, ч, ш, щ järel eri sõnaliikidesse kuuluvates 

sõnades.  Kokkukirjutamine  ja  sidekriips  eri  sõnaliikide  puhul  ning  sõnades  komponentidega пол ja 

полу-.  

Sufiksite õigekiri eri sõnaliikides. н ja нн eri sõnaliikides. нe kokku- ja lahkukirjutamine eri sõnaliikidega. 

нe ja ни eristamine.  

Määrsõnade õigekiri. Arvsõnade õigekiri. Tuletatud ees- ja sidesõnade kirjutamise komplitseeritud 

juhud. Suurtähtede õigekirjutuse rasked juhud. 

Interpunktsioon.  

Vene  interpunktsiooni  printsiibid.  Lauselühenditega  lihtlause.  Kirjavahemärgid üksikute,  korduvate  

ja  paarissidesõnadega  koondlauses.  Lause  kõrvalliikmete  kirjavahemärkidega eraldamine  

(обособление).  Kirjavahemärgid  täpsustava,  selgitava  ja  täiendava  tähendusega lauseliikmete puhul. 

Kirjavahemärgid kiilsõnade ja kiillausetega ning ütte ja hüüdsõnadega lausetes.  

Võrdlustarindid. Tarindid sidesõnaga как. Kirjavahemärgid rind-, põim- ja sidesõnata lauses.  

Jutumärgid  ja  teise  isiku  kõne:  tsiteerimisviisid, kirjavahemärgid  teise  isiku  sõnu  ning  dialoogi 

edastades. Epigraafi vormistamine.  Autoriomane kirjavahemärkide kasutamine. 
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5. KIRJANDUS (VENE KEELES) 

5.1. Üldalused 

5.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) loeb ja väärtustab vene, eesti ning maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, 

suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;  

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

mõistab kirjandusega seotud elukutsete ja ametite sisu ning väärtust ühiskonnale;  

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

arendajat;  

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 

ning 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 infoallikaid, arendab nii suulist kui ka kirjalik ku 

väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 

 

5.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumis õpitakse kirjandust mõneti teistel alustel kui põhikoolis, sest materjali problemaatilis- 

temaatiline käsitlus on ühendatud ajaloolis-kirjandusliku printsiibi järgimisega. Õpilased saavad 

ettekujutuse kirjanduse põhietappidest nende kronoloogilises järgnevuses ning tutvuvad sügavamalt eri 

kirjandusvoolude spetsiifiliste joontega. Kirjandusteoseid analüüsitakse nende loomisajastu kontekstis, 

juhtides õpilasi mõtlema mineviku ja tänapäevaelu probleemidele, kujundades väärtushinnanguid ning 

kõlbelisi orientiire. Kirjandust käsitledes kasvatatakse õpilastes suuremat avatust ja lugupidamist teiste 

rahvaste kultuuride vastu ning kujundatakse püsivamaid tunnetushuve. 

Õppeaine põhisisu on kirjandusteoste lugemine ja käsitlemine, mis arendab esteetilist taju, ent soodustab 

ka rahvuskultuurilise teadvuse ja eneseteadvuse arengut. Kirjandus võimaldab õpilasel teadvustada oma 

mina ja ainulaadsust muutuvas maailmas ning soodustab elueesmärkide teadlikku valikut. Kirjanduse 

käsitlemine gümnaasiumis on suunatud eelkõige sellele, et arendada lugejateadvust ning isiksuslikku – 

vastutavat ja emotsionaalset – suhet kirjandusega. 

Kursus „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine“ tutvustab õpilastele romantismi 

tekke ajaloolisi ja kultuurilisi eeldusi, arengu põhietappe ning eri rahvuskirjanduste kirjanike-

romantikute teoste kunstilisi iseärasusi. Monograafiliselt käsitletakse romantismi tähtsamate esindajate 

loomingut. Lugemiseks ja analüüsimiseks valitakse romantismi tuntumaid teoseid. Erilist tähelepanu 

pööratakse romantilise maailmavaate peegeldamisele kirjandusteostes, romantilise kangelase 

kontseptsioonile ning romantismipoeetika põhivõtetele. Arutletavate probleemide keskmes on kõigile 

romantikuile omased kujutlused isiksuse väärtusest ja ainulaadsusest, tema seesmisest vastuolulisusest 

ning vabadusihast kui inimese loomuomadusest. 

Eri rahvuskirjandusi esindavate kirjanike teoseid käsitledes tuuakse esile romantismi ühiseid jooni ning 

pööratakse tähelepanu eri autorite romantismipoeetika variatiivsusele. Romantismi vaadeldakse kui 

tegelikkuse esteetilise tunnetamise viisi, mida ei käsitata realismile allajäämisena, vaid omalaadse 
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klassitsismist eristumisena. Koos sellega jälgitakse, kuidas romantism vähehaaval oma võimalused 

ammendab ning tema rüpes hakkavad tekkima uue, realistliku maailma ja inimese kujutamise alged. 

Kursuses „19. sajandi II poole kirjandus: realism“ pööratakse põhitähelepanu realismi tekkimise ja 

arengu peamistele etappidele ning realismi erinevusele varasemate kirjandusvooludega võrreldes. 

Analüüsides rahvuskirjanduste realismi tuntumate esindajate põhiteoseid, tutvuvad õpilased 

realismipoeetika põhimõtete, realismikontseptsiooni kangelase ning käsitusega isiksuse ja ühiskonna 

keerulistest suhetest. Realismi mitmekesisus võimaldab oluliselt süvendada õpilaste ettekujutust 

kirjaniku individuaalsest stiilist, autoripositsiooni väljendamise vormidest, tegelaste iseloomustamise 

viisidest ning psühhologismi arengust. Samaaegu avarduvad ettekujutused kirjanduse žanrisüsteemist. 

Kursuse aluseks oleva ajaloolis-kirjandusliku ja problemaatilis-temaatilise käsitluse kombineerimine 

eeldab enam-vähem täielikku tutvumist kuulsamate realismikirjanike loomingulise biograafiaga, 

käsitletavate teoste loomise ajastuga ja nende ajaloolise tingituse mõistmist. Arutletavad probleemid on 

sõnastatud nii, et rõhutada käsitletavate teoste tähenduse aegumatust. On tähtis, et õpilased võtaksid 

kirjandusklassika teoseid vastu tänapäevaelu probleemide ja nähtuste prisma läbi. Kursuse maht tingib, 

et sügavamaks käsitluseks tuleb teoseid rangelt valida; seda tähtsam on äratada õpilastes huvi selle 

olulise maailmakirjanduse ajajärgu vastu ning ergutada neid iseseisvalt lugema. 

Kursus „20. sajandi I poole kirjandus“ tutvustab õpilastele vene kirjandust (nii metropolis kui ka 

emigratsioonis), ent ka maailmakirjanduse tekste sellest perioodist. Kursuse põhieesmärk on süvendada 

ajaloolis-kirjanduslikke teadmisi ja mõisteid, mis iseloomustasid kirjandust 20. sajandi algul. Käsitletakse 

teoseid kirjanikelt, kes esindavad modernistlikke ning avangardistlikke kirjandustendentse, suundi ja 

rühmitusi vene, eesti  ning maailmakirjanduses. 20. sajandi esimene pool oli luulekeele moderniseerimise 

periood, ajajärk, mil töötati välja uusi kunstilisi väljendusvahendeid kõige erinevamates 

kirjandusžanrides. Kohustuslikult käsitletavad kirjandusteosed valitakse nii, et õpilased saaksid 

ettekujutuse olulisematest suundadest tolle aja kirjanduses (uusromantism, sümbolism ja dekadents, 

akmeism, futurism), ent ka nende kunstifenomenide vastastikusest toimest konkreetses kunstiteoses. 

Kursuses „20. sajandi II poole ja 21. sajandi alguse kirjandus“ vaadeldakse maailmakirjanduse tendentse  

ja  nähtusi  pärast  Teist  maailmasõda.  Kursus  annab  õpilastele  ettekujutuse  põhilistest ajaloolis-

kirjanduslikest ning ühiskondlik-kultuurilistest protsessidest 20. sajandi teise poole ja 21. sajandi alguse 

maailmakirjanduses. Õpilased tutvuvad kirjanike elulugude ja loominguga ning nende teostega 

maailmakirjanduse kontekstis. Materjali suure mahu tõttu valib õpetaja kohustuslikuks lugemiseks 

üksikuid teoseid, teisi käsitletakse ülevaates. Selle perioodi teoseid käsitledes tuleb silmas pidada nii 

kursuses esindatud teoste žanrilist mitmekesisust, eri suundade ja voolude küllust, mis iseloomustavad 

kirjandusprotsessi, kui ka selle orgaanilist seost varasemate ajastute kirjandusega. Peamine rõhk nagu 

eelnevateski kursustes pannakse kunstiteoste kõlbelisele, üldinimlikule problemaatikale. 

 

5.1.3. Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) on  omandanud  ettekujutuse  maailmakirjanduse  arengust,  selle  põhietappidest  ning  eri 

kirjandusvoolude tunnustest; 

2) teab käsitletud kirjandusteoste sisu ning põhifakte tähtsamate kirjanike elust ja loomingust; 

3) analüüsib ning tõlgendab kirjandusteost kui kunstiteost, kasutades ajaloo- ja kirjandusteadmisi; 

4) seostab ilukirjandusteoseid ühiskonnaelu ning kultuuriga; mõistab käsitletud kirjandusteoste 

ajaloolis-konkreetset ja üldinimlikku sisu; 

5) tajub kirjandusteost tema loomisajastu kontekstis, seostab seda ajastu kirjandusvoolu ning 

tänapäevaga; 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
6) toob esile autoripositsiooni; 

7) oskab kõrvutada ühe ja sama teose erinevaid tõlgendusi ning teha argumenteeritud järeldusi; 

8) oskab väljendada ja argumenteerida oma suhtumist loetud teosesse nii suuliselt kui ka kirjalikult 

ning eri žanrides (suuline esinemine, retsensioon, essee, arutlev kirjand); 

9) valdab suulise esinemise ning diskussioonis osalemise oskusi ja reegleid; 

10) oskab materjali koguda ja süstematiseerida ning kasutada teatmekirjandust eri laadi tekste 

koostades ja korrigeerides; 

11) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid autoreid ja teoseid ning tunneb eesti kirjanduse olulisi 

arenguetappe käsitletud näidete põhjal; on motiveeritud eesti kirjandust iseseisvalt lugema. 

 

5.2. I kursus „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine"  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes romantismi ja realismi tekkimist kirjanduses, nimetab 

tähtsamaid žanre, autoreid ja nende teoseid; 

2) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste ning proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 

sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 

suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 

4) väljendab oma argumenteeritud  arvamust loetud  teosest suulises ja kirjalikus vormis ning 

vormistab neid korrektselt; 

5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 

6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli pikemat proosateost, tunneb teoste ning 

nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloo. 

Õppesisu 

Romantismi kui kirjandusvoolu põhižanrid. Romantiline kangelane. Kangelase ületamatu konflikt 

ühiskonnaga. Romantilise kangelase traagiline saatus (George Gordon Byron, Heinrich Heine, Victor 

Hugo, Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin, Mihhail Lermontov). 

Realismi tekkimine. Realistliku teose kangelane (Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin, Mihhail 

Lermontov, Nikolai Gogol). 

Draamateosed 19. sajandi alguses, nende spetsiifika (Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin). 

Tüüpkangelased kui peamine väljendusmeetod. 

Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja filmi 

võrdlev analüüs. 

Mõisted. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Romantism. Romantiline kahestumine. Romantiline 

poeem. Lüüriline luuletus. Romantiline kangelane. Autori isiksuse representatsiooni eri tüübid 

kirjandustekstis: lüüriline kangelane, jutustaja. 

Realism. Tüpiseerimine. Tüüpiline kuju. Liigne inimene. Komöödia. Romaan. Romaan luuletuses. 

Jutustus. Poeem. Onegini stroof. 

Arutlusteemasid. Kirjandusliku kangelase võõrandumine maailmast. Vabaduspüüd kui romantilise 

kangelase loomupärane omadus. Unistuse ja tegelikkuse, kangelase ja massi konflikt. Inimsuhete 

probleeme. Liigne inimene kui kirjandusteoste kangelane. Luuletaja saatus ja tema ettemääratus 

kannatustele. Tegelaste eetilised, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. 

Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast 

loendist vähemalt neli ulatuslikumat teost: George Byroni luuletused, „Child Haroldi palverännak“ või 
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„Korsaar“ (katkendid); Heinrich Heine lüürika; Victor Hugo „Jumalaema kirik Pariisis” (katkendid); 

Aleksandr Gribojedov „Häda mõistuse pärast“; Aleksandr Puškini luuletused, „Kaukaasia vang” või 

„Bahtšisarai purskkaev”, „Väikesed tragöödiad” või ”Boris Godunov”, „Jevgeni Onegin“; Mihhail 

Lermontovi luuletused, „Meie aja kangelane“; Nikolai Gogol „Peterburgi jutustused“, „Surnud hinged“ 

(I köide). 

 

 

 

 

 

 

5.3. II kursus „19. sajandi II poole kirjandus: realism" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab  õppematerjalidele  toetudes  realistlikku  kirjandust  ja  tähtsamaid  žanre  ning 

nimetab autoreid ja nende teoseid; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 

sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, 

tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 

4) väljendab oma argumenteeritud  arvamust loetud  teosest suulises ja kirjalikus vormis ning 

vormistab neid korrektselt; 

5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 

6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli pikemat proosateost, tunneb teoste ning 

nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Õppesisu 

Realism vene kirjanduses. Realistlik isiksusekontseptsioon. Tüüp ja prototüüp. Realistliku teose süžee ja 

konflikt.Kirjanduse žanrisüsteemi areng: psühholoogiline romaan, sotsiaal-filosoofiline romaan, romaan-

epopöa, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama. Psühhologismi areng proosas ja draamas. 

Kodanliku lüürika ja nn puhta kunsti poeesia. 

Psühhologism luules. Luuletsükli mõiste (Fjodor Tjuttšev, Afanassi Fet). 

Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja filmi 

võrdlev analüüs. 

Mõisted: realism, uued inimesed, nihilism, liigne inimene kui kirjandusteoste kangelane, naise 

emantsipatsioon, kodanikuluule, puhas kunst, luuletsükkel, sotsiaal-filosoofiline romaan, 

psühholoogiline romaan, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama, rahvalikkus, historism, 

romaan-epopöa, novell. 

Arutlusteemasid. Kõlbelised otsingud ja isiksuse enesemääratlus. Isiksuse ja ühiskonna konflikt, 

keskkonna mõju inimese vaimuelule. Saatuse probleem, elu mõte ja surma saladus. 

Tõelised ja mittetõelised väärtused. Põlvkondade probleem. Inimene perekonnas. Inimene ajaloolise 

murrangu ajal. Raha võim. Nihilism 19. sajandi II poole kirjanduses. Naise kuju realistlikus kirjanduses. 

Sotsiaalsed  teemad  19.  sajandi  II  poole  lüürikas.  Inimese  tundemaailm  lüürikas.  Olmetegelased 

19. sajandi II poole kirjanduses. 

Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse vähemalt neli 

romaani ja 1–2 draamateost alljärgnevast loendist: Honoré de Balzac „Šagräännahk“ või „Gobseck“; Ivan 
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Turgenev „Isad ja pojad“; Aleksandr Ostrovski „Äike“ või „Kaasavaratu”; Nikolai Nekrassovi 

luuletused; Fjodor Tjuttševi luuletused; Afanassi Feti luuletused; Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja 

karistus“; Henrik Ibsen „Nukumaja“; Lev Tolstoi „Sõda ja rahu“ (ülevaade, fragmendi lugemine ja 

analüüs); Anton Tšehhovi jutustused, „Kirsiaed“ või „Onu Vanja”; Guy de Maupassant’i novellid. 

 

5.4. III kursus „20. sajandi I poole kirjandus" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes ajastu kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre ning nimetab 

autoreid ja nende teoseid; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 

sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 

suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja 

eriomaseid jooni; 

4) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 

5) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis; 

6) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 

7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste 

ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Õppesisu 

19. sajandi esteetilised ja kõlbelised väärtused, nende ümbermõtestamine 20. sajandil (Oscar Wilde). 

Kirjandusprotsess 20. sajandi algul. 

Realism 20. sajandi alguse vene kirjanduses (Aleksandr Kuprin, Maksim Gorki, Ivan Bunin). 

Prantsuse dekadendid, nende poeesia mõju 20. sajandi alguse vene poeesiale (Paul Verlaine, Arthur 

Rimbaud, Stéphane Mallarmé). 

Vene poeesia hõbedane ajastu. Suundumuste, stiilide ja rühmituste mitmekesisus. Sümbolism (Aleksandr 

Blok). Akmeism (Nikolai Gumiljov, Anna Ahmatova). Futurism (Vladimir Majakovski). Imažinism 

(Sergei Jessenin). 

 Realistliku kujutamise traditsiooni jätkumine ja areng sõjaeelsete aastate kirjanduses (Mihhail Šolohhov). 

Antiutopistlikud romaanid vene kirjanduses (Jevgeni Zamjatin). 

Ulmeliste ja realistlike elementide ühendamine vene kirjanduses (Mihhail Bulgakov). Vene 

pagulaskirjandus (Vladimir Nabokov). 

Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja filmi 

võrdlev analüüs. 

Mõisted: dekadents, modernism, sümbolism, akmeism, futurism, imažinism; kujund, allegooria, sümbol; 

poeetiline leksika, luuletsükkel, antiutoopia kui kirjandusžanr, ulmeline kirjanduses. 

Arutlusteemasid. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad 

žanrid, autorid ning teosed. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. Kirjanduslikud sisu- ja 

vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Inimese sisemine ja väline vabadus. Inimese au ja 

väärikus. Armastuse teema 20. sajandi alguse vene kirjanduses. Heategevus. Hea ja kurja probleem. 

Klassi ja üldinimlikud väärtused. Inimese saatus ja maa saatus. Pagulase saatus. Kirjanik ja ühiskond. 

Literaat ja võim. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ning tsensuur. 

Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast 

loendist vähemalt neli ulatuslikumat teost. Kohustuslik on lugeda kõiki väiksema mahuga teoseid. 
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Tekstide valiku teeb aineõpetaja õpilasi kaasates. 

20. sajandi I poole maailma ja vene luule (luuletusi ning poeeme valivad õpetaja ja õpilased koos). Paul 

Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Aleksandr Blok, Nikolai Gumiljov, Anna Ahmatova, 

Vladimir Majakovski, Sergei Jessenin. 

20. sajandi I poole maailma ja vene proosa. Oskar Wilde „Dorian Gray portree“; Ivan Bunin „Sügisel“, 

„Hämarad  alleed“;  Aleksandr  Kuprin  „Granaatkäevõru“;  Maksim  Gorki  „Põhjas“;  Jevgeni  Zamjatin 

„Meie“; Vladimir Nabokov „Mašakene”; Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita“; Andrei Platonovi 

jutustusi; Mihhail Šolohhov „Vaikne Don” (ülevaade). 

 

5.5. IV kursus „20. sajandi II poole ja 21. sajandi alguse kirjandus " 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes ajastu kirjandust ja tähtsamaid žanre ning nimetab 

autoreid ja nende teoseid; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 

sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 

suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 

4) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja  kirjalikus  vormis  ning 

vormistab neid korrektselt; 

5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 

6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kuus proosa- või draamateost, tunneb teoste 

ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Õppesisu 

Inimese võõrandumise probleem tänapäeva maailmas (Albert Camus, Franz Kafka). 

Luuletaja saatus ja tema  ettemääratus kannatustele  (Boriss Pasternak, Мarina Tsvetajeva, Jossif Brodski). 

Sõja traagika maailmakirjanduses (Ernest Hemingway, Emmanuil Kazakevitš, Boriss Vassiljev). Isiksus ja 

totalitaarne süsteem (Aleksandr Solženitsõn). 

Sulaaeg elus ja kirjanduses. Estraadiluule ja autorilaul (Andrei Voznessenski, Robert Roždestvenski, 

Jevgeni Jevtušenko, Vladimir Võssotski, Bulat Okudžava). 

Inimese kujunemise, tõeliste ja näiliste väärtuste äratundmise teema (Jerome Salinger, Viktor Pelevin). 

Nüüdisaja  põhiprobleemid.  Kõlbelise  valiku  probleem  (Juri  Trifonov,  Aleksandr  Vampilov,  Sergei 

Dovlatov, Vjatšeslav Pjetsuhh, Vladimir Makanin, Ljudmila Petruševskaja, Ljudmila Ulitskaja, Tatjana 

Tolstaja, Ken Kesey). 

Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja filmi 

võrdlev analüüs. 

Mõisted: eksistentsialism, kaotatud põlvkond, bardiluule, estraadiluule, postmodernism, julm realism. 

Arutlusteemasid. Inimene ajalookeerises. Kõlbelise valiku probleem. Inimene sõjas. Kaotatud põlvkonna 

tragöödia. Individuaalse õnne probleem julmas maailmas. Materiaalsed ja vaimsed väärtused. Üksindus 

inimeste keskel. Ükskõiksuse teema. Inimese vabadus ja mittevabadus. 

Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast loendist 

vähemalt kuus proosa- või draamateost ja luuletusi: Franz Kafka „Metamorfoos“; Marina Tsvetajeva ja 

Boriss Pasternaki luuletused valikuliselt; Albert Camus „Võõras“; Ernest Hemingway 

„Hüvasti, relvad!"  (ülevaade);  Emmanuil Kazakevitš „Täht“;  Boriss  Vassiljev „Aga koidikud on siin 

vaiksed …“; Aleksandr Solženitsõn „Üks päev Ivan Denissovitši elus“; Andrei Voznessenski luuletused, 
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Jevgeni Jevtušenko luuletused, Bulat Okudžava luuletused, Robert Roždestvenski luuletused, Vladimir 

Võssotski luuletused; Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“; Juri Trifonov „Vahetus”; Aleksandr 

Vampilov „Vanem poeg“; Jossif Brodski luuletused; Sergei Dovlatovi jutustused õpetaja valikul; 

Vjatšeslav Pjetsuhh „Vaarao naine“ jt; Vladimir Makanin „Kaukaasia vang“; Ljudmila Petruševskaja 

„Oma ring“, „Must palitu“, „Daam koertega“ jt; Tatjana Tolstaja „Sonja“, „Luuletaja ja muusa“ jt; 

Ljudmila Ulitskaja „Buhhara tütar“ jt; Viktor Pelevin „Putukate elu“; Ken Kesey „Lendas üle käopesa“. 

 

 


