TARTU HANSA KOOL
Ainevaldkond KIRJANDUS

Ainevaldkonda kuulub:
kirjandus 5.-9. klass

ÕPPE-KASVATUSEESMÄRGID
Kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
•

väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;

•

teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana;

•

omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse;

•

väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris välja
kujunenud keelekasutustavasid;

•

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

•

kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada
meedias ja internetis pakutavat teavet;

•

väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri ja
traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;

•

tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi;

•

loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning
rikastades mõtte- ja tundemaailma;

•

suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste
arvamust;

•

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

ÜLDPÄDEVUSED
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse õpilastes kõiki 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.
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.
Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste
omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest.
digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas
nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil
infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide,
piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid

ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning
osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu
moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.
LÕIMING TEISTE AINETEGA
Võõrkeeled. Eesti/vene keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendusning 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.

LÄBIVATE TEEMADE RAKENDAMINE
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde
kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse
suutlikkust kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka
kirjalikult, lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku
sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi ning õpilast
suunatakse kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu planeerimisel.
Õppetegevus võimaldab töömaailmaga ka vahetult kokku puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse,
ainevaldkonnaga seotud ametite tutvustus). Kujundatakse oskust koostada õpingute jätkamiseks ja tööle
kandideerimiseks vajalikke dokumente. Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama
ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast
tööelu.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus. Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete
lahendamise ning suuliste ja kirjalike arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt
aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks ning tervist ja turvalisust väärtustavateks
inimesteks.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama
ühiskonna probleeme ja neile lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset
ellusuhtumist
Kultuuriline identiteet. Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam
endast, teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu murre). Emakeele ja
kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil
kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast.
Teabekeskkond. Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja
kasutamine on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna
võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.
Väärtused ja kõlblus. Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle
arutledes ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks
isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide analüüsi abil
kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.

5. klass – 2 tundi nädalas
ÕPPESISU- JA TEGEVUSED
Lugemine
•

Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine.

•

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

•

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

•

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Jutustamine
•

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide

järgi. Tekstilähedane jutustamine

märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või
mälestuspildist jutustamine.
•

Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal.

•

Fantaasialoo jutustamine.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

•

Teose mõistmist toetavad tegevused

•

Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused.

•

Küsimustele vastamine tekstinäitega või oma sõnadega.

•

Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena.

•

Lõikude kesksete mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses
käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt
iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja
tekstinäidete varal.

•

Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine.

•

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

•

Teose/loo kui terviku mõistmine

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord.

•

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

•

Loomamuinasjutu tüüptegelased.

•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

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

•

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

Lugemine
•

Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine.

•

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

•

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

•

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Jutustamine
•

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide

järgi. Tekstilähedane jutustamine

märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või
mälestuspildist jutustamine.
•

Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal.

•

Fantaasialoo jutustamine.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

•

Teose mõistmist toetavad tegevused

•

Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused.

•

Küsimustele vastamine tekstinäitega või oma sõnadega.

•

Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena.

•

Lõikude kesksete mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses
käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt
iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja
tekstinäidete varal.

•

Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine.

•

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

•

Teose/loo kui terviku mõistmine

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord.

•

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

•

Loomamuinasjutu tüüptegelased.

•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

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

•

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

ÕPITULEMUSED_5. klass
1. trimester
Lugemine

Õpilane:
•

•

•

loeb eakohast erižanrilist

2. trimester
Õpilane:
•

loeb eakohast erižanrilist

3. trimester
Õpilane:
•

loeb eakohast erižanrilist

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

tutvustab loetud kirjandusteose

•

tutvustab loetud kirjandusteose

•

tutvustab loetud kirjandusteose

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb

oma lugemismuljetest, elamustest

lugemismuljetest, elamustest ja

oma lugemismuljetest, elamustest

ja kogemustest;

kogemustest;

ja kogemustest;

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

•

on läbi lugenud kuni kaks

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

eakohast ja erižanrilist

kuuluvat tervikteost (raamatut).

kuuluvat tervikteost (raamatut).

väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut).

Jutustamine

Õpilane:
•

jutustab tekstilähedaselt
kavapunktide järgi või märksõnade

Õpilane:
•

jutustab piltteksti põhjal ja selgitab

Õpilane:
•

selle sisu.

jutustab mõttelt sidusa ja
tervikliku ülesehitusega loo,

toel.

tuginedes kirjanduslikule tekstile,
tõsielusündmusele või oma
fantaasiale.

Teksti
tõlgendamine
analüüs ja
mõistmine

Õpilane:
•

seletab oma sõnadega epiteedi,
võrdluse, olemust.

Õpilane:
•

seletab oma sõnadega muistendi ja
muinasjutu olemust.

Esitamine

Õpilane:
•

eitab peast luuletuse, jälgides

Õpilane:
•

esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust;

Omalooming

•

osaleb klassi etluskonkursil.

•

kirjutab erineva pikkusega

esitab peast rolliteksti, jälgides esituse
ladusust, selgust ja tekstitäpsust;

•

osaleb klassi jutuvestmise päeval.

•

kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi

•

kirjutab erineva pikkusega

eriliigilisi omaloomingulisi töid,

omaloomingulisi töid, sealhulgas

eriliigilisi omaloomingulisi töid,

sealhulgas kirjeldava ja jutustava

kirjeldava ja jutustava teksti.

sealhulgas kirjeldava ja jutustava

teksti.

teksti.

6. klass – 2 tundi nädalas
ÕPPESISU- JA TEGEVUSED
Lugemine
•

Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava
teksti eesmärgistatud jälgimine.

•

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

Jutustamine
•

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine
märksõnade toel. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. Iseendaga või
kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto,
illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

•

Teose mõistmist toetavad tegevused

•

Küsimuste koostamine: fakti- analüüsi- ja tõlgendusküsimused.

•

Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma sõnadega, peast. Teksti
kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena, märksõnadena.

•

Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine.
Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine.
Illustratiivsete näidete (nt tsitaatide, iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Detailide
kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Loetu põhjal
järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine.

•

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

•

Teose/loo kui terviku mõistmine

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste põhjustagajärg-seosed. Minajutustaja kui loo edastaja.

•

Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt
võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase muutumise ja tegelastevaheliste suhete jälgimine,
tegelaste iseloomustamine, käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt,
selle põhjused ja lahendamisteed. Looma- ja imemuinasjutu tüüptegelased.

•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine.

•

Lihtsamate sümbolite seletamine.

•

Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.

•

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine ja seostamine tänapäeva elunähtustega.

•

Riimide leidmine ja loomine.

•

Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti tõlgendamine.

•

Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine.

ÕPITULEMUSED_6. klass
1. trimester
Lugemine

Õpilane:
•

•

•

Jutustamine

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

•

•

Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

3. trimester
Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

tervikteost (raamatut);

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

lugemist;

tutvustab loetud kirjandusteose

•

tutvustab loetud kirjandusteose

•

tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb

autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb

ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest,

oma lugemismuljetest,

oma lugemismuljetest,

lugemiselamustest ja -kogemustest.

lugemiselamustest ja -kogemustest.

lugemiselamustest ja -kogemustest.

Õpilane:
•

2. trimester

jutustab tekstilähedaselt

Õpilane:
•

jutustab tekstilähedaselt

kavapunktide järgi või märksõnade

kavapunktide järgi või märksõnade

toel;

toel;

jutustab mõttelt sidusa tervikliku

Õpilane:
•

jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi
või märksõnade toel;

•

jutustab mõttelt sidusa tervikliku

jutustab mõttelt sidusa tervikliku

ülesehitusega selgelt sõnastatud loo,

ülesehitusega selgelt sõnastatud

ülesehitusega selgelt sõnastatud

tuginedes kirjanduslikule tekstile,

loo, tuginedes kirjanduslikule

loo, tuginedes kirjanduslikule

tõsielusündmusele või oma fantaasiale;

tekstile, tõsielusündmusele või oma

tekstile, tõsielusündmusele või oma

fantaasiale;

fantaasiale;

arutleb teoses toimunu üle, väljendades

jutustab teksti- või elamuspõhiselt

end korrektselt;

jutustab teksti- või elamuspõhiselt
ja arutleb teoses toimunu üle,

•

•

ja arutleb teoses toimunu üle,

•

•

jutustab teksti- või elamuspõhiselt ja

teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine;

väljendades end korrektselt;

väljendades end korrektselt;
•

teksti tõlgendamine, analüüs ja

•

•

teksti tõlgendamine, analüüs ja

jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle
sisu.

mõistmine.

mõistmine.
Teksti

Õpilane:

Õpilane:

Õpilane:

tõlgendamine,

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad

analüüs ja

tegevused:

tegevused:

tegevused:

mõistmine

•

•

•

vastab teksti põhjal koostatud

•

küsimustele oma sõnadega või

küsimustele oma sõnadega või

tekstinäitega;

tekstinäitega;

koostab teksti kohta sisukava,

•

kasutades küsimusi, väiteid või

märksõnu;

märksõnu;

leiab lõigu kesksed mõtted ja

•

•

järjestab teksti põhjal sündmused,

•

leiab lõigu kesksed mõtted ja

•

järjestab teksti põhjal sündmused,

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

•

leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab
peamõtte;

•

sõnastab peamõtte;
•

vastab teksti põhjal koostatud küsimustele
oma sõnadega või tekstinäitega;

koostab teksti kohta sisukava,

kasutades küsimusi, väiteid või

sõnastab peamõtte;
•

vastab teksti põhjal koostatud

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

•

kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste

määrab nende toimumise aja ja

määrab nende toimumise aja ja

välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib

koha;

koha;

nende omavahelisi suhteid, hindab nende

kirjeldab loetud tekstile tuginedes

käitumist, lähtudes üldtunnustatud

tegelaste välimust, iseloomu ja

tegelaste välimust, iseloomu ja

moraalinormidest, võrdleb iseennast mõne

käitumist, analüüsib nende

käitumist, analüüsib nende

tegelasega;

omavahelisi suhteid, hindab nende

omavahelisi suhteid, hindab nende

käitumist, lähtudes üldtunnustatud

käitumist, lähtudes üldtunnustatud

katkendi põhjal teksti teema,

moraalinormidest, võrdleb

moraalinormidest, võrdleb

põhisündmuste, tegelaste, nende

iseennast mõne tegelasega;

iseennast mõne tegelasega;

probleemide ja väärtushoiakute üle,

kirjeldab loetud tekstile tuginedes

•

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

•

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

või katkendi põhjal teksti teema,

või katkendi põhjal teksti teema,

valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka

põhisündmuste, tegelaste, nende

põhisündmuste, tegelaste, nende

oma elust;

probleemide ja väärtushoiakute üle,

probleemide ja väärtushoiakute üle,

avaldab ja põhjendab oma

avaldab ja põhjendab oma

arvamust, valides sobivaid näiteid

arvamust, valides sobivaid näiteid

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse

nii tekstist kui ka oma elust;

nii tekstist kui ka oma elust;

mõistmine:

arutleb kirjandusliku tervikteksti

otsib teavet tundmatute sõnade

•

•

otsib teavet tundmatute sõnade

kohta, teeb endale selgeks nende

kohta, teeb endale selgeks nende

tähenduse.

tähenduse.

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse

mõistmine:

mõistmine:

•

tunneb ära ja kasutab enda loodud
tekstides epiteete ja võrdlusi;

•

seletab õpitud vanasõnade ja
kõnekäändude tähendust;

•

mõtestab luuletuse tähenduse
iseenda elamustele ja kogemustele
tuginedes.

•

seletab õpitud vanasõnade ja
kõnekäändude tähendust.

•

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

•

seletab õpitud vanasõnade ja
kõnekäändude tähendust.

7. klass – 2 tundi nädalas
ÕPPESISU- JA TEGEVUSED
Lugemine
•

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

•

Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine.

•

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.

•

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

•

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Jutustamine
•

Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel.

•

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

•

Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

Teose mõistmist toetavad tegevused
•

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

•

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

•

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

•

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

Teose/loo kui terviku mõistmine
•

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

•

Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.

•

Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi.

•

Fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi.

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse

pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine.
•

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

•

Käsitletavad kirjandusžanrid

•

Elulugu,

mälestusraamat,

luule,

noortekirjandus,

rahvaluule,

reisikiri,

seikluskirjandus,

fantaasiakirjandus.
•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine.

•

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

•

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

•

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

•

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine

•

Rahvaluule liigid ja alaliigid. Tänapäeva folkloor ehk poploor.

•

Kõnekäänu ja vanasõna olemus. Mõistatuse olemus.

•

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Jutustuse tunnused. Reisikirja
olemus. Seiklusromaani tunnused. Robinsonaadi olemus ja tunnused.

•

Luule vorm: värss, stroof. Piltluule.

•

Valmi ja ballaadi tunnused. Motiivi olemus.

Esitamine
•

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

•

Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid.

•

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

Omalooming
•

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

•

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

ÕPITULEMUSED_7. klass
1. trimester
Lugemine

Õpilane:
•

•

•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

2. trimester
Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

3. trimester
Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

tutvustab loetud raamatu autorit, sisu,

•

tegelasi, probleeme ja sõnumit.

tutvustab loetud raamatu autorit,

•

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

sisu, tegelasi, probleeme ja
sõnumit.

Jutustamine

Õpilane:
•

jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest,

Õpilane:
•

järgides teksti sisu ja kompositsiooni.

jutustab kokkuvõtvalt loetud

Õpilane:
•

teosest, järgides teksti sisu ja

jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest,
järgides teksti sisu ja kompositsiooni.

kompositsiooni.
Teksti
tõlgendamine,

Õpilane:
•

analüüs ja
mõistmine

•

•

vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis-

Õpilane:
•

eristab tekstinäidete põhjal

Õpilane:
•

kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega

ja analüüsiküsimustele;

rahvaluule lühivorme (kõnekäänd,

ja -kohta, määratleb teose olulisemad

kasutab esitatud väidete tõestamiseks

vanasõna, mõistatus) ja rahvajutu

sündmused;

tekstinäiteid ja tsitaate;

(muinasjutt, muistend) liike,

kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega

nimetab tunnuseid;

välimust, iseloomu ja käitumist,

selgitab õpitud vanasõnade,

analüüsib tegelaste omavahelisi

kõnekäändude ja mõistatuste

suhteid, võrdleb tegelasi;

ja -kohta, määratleb teose olulisemad
sündmused;

•

•

kirjeldab teksti põhjal tegelase

•

•

•

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

•

oskab loetu põhjal luua uut teksti;

katkendi põhjal teksti teema,

analüüsib tegelaste omavahelisi

•

kasutab esitatud väidete

põhisündmuste, tegelaste, nende

suhteid, võrdleb tegelasi;

tõestamiseks tekstinäiteid ja

probleemide üle;

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

tsitaate;

•

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

kirjeldab teoses kujutatud

loetud teose teema ja peamõtte,

põhisündmuste, tegelaste, nende

tegevusaega ja -kohta, määratleb

kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;

probleemide üle;

teose olulisemad sündmused;

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

•

•

•

kasutab esitatud väidete tõestamiseks
tekstinäiteid ja tsitaate;

kirjeldab teksti põhjal tegelase

loetud teose teema ja peamõtte,

välimust, iseloomu ja käitumist,

•

oskab loetu põhjal luua uut teksti;

kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;

analüüsib tegelaste omavahelisi

•

otsib teavet tundmatute sõnade kohta,

otsib teavet tundmatute sõnade kohta,

suhteid, võrdleb tegelasi;

teeb endale selgeks nende tähenduse;
•

•

välimust, iseloomu ja käitumist,

katkendi põhjal teksti teema,

•

kujundlikkust ja tähendust;

kirjeldab teksti põhjal tegelase

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti

tunneb ära ja kasutab enda loodud

või katkendi põhjal teksti teema,

tekstides epiteete, metafoore,

põhisündmuste, tegelaste, nende

isikustamist ja võrdlusi;

probleemide üle;

mõtestab luuletuse tähenduse iseenda

•

leiab teksti kesksed mõtted,

elamustele, kogemustele ja väärtustele

sõnastab loetud teose teema ja

tuginedes.

peamõtte, kirjutab teksti põhjal
kokkuvõtte;
•

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

teeb endale selgeks nende tähenduse.

Esitamine

Õpilane:
•

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

•
Omalooming

osaleb klassi etluskonkursil.

Õpilane:
•

kirjutab tervikliku sisu ja ladusa

•

kirjutab tervikliku sisu ja ladusa

Õpilane:
•

kirjutab kirjandusteose põhjal

sõnastusega kirjeldava (tegelase

sõnastusega jutustava (muinasjutu

arutluselementidega kirjandi,

iseloomustus või miljöö kirjeldus)

või muistendi) teksti;

väljendades oma seisukohti alusteksti

kirjutab kirjandusteose põhjal

näidete ja oma arvamuse abil;

teksti;
•

Õpilane:

•

kirjutab lühemaid ja pikemaid

arutluselementidega kirjandi,

erinevas žanris omaloomingulisi töid.

väljendades oma seisukohti
alusteksti näidete ja oma arvamuse
abil;
•

kirjutab lühemaid ja pikemaid
erinevas žanris omaloomingulisi
töid.

•

kirjutab lühemaid ja pikemaid
erinevas žanris omaloomingulisi töid.

8. klass – 2 tundi nädalas
ÕPPESISU- JA TEGEVUSED
Lugemine
•

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine.
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine.

•

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.

•

Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose
võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.

•

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Jutustamine
•

Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või
erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine,
kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.

•

Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

•

Teose mõistmist toetavad tegevused

•

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele
vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile.

•

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

•

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

•

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

•

Teose/loo kui terviku mõistmine

•

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu
tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase suhe iseendaga, teiste
tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine.

•

Tegelastevahelise

põhikonflikti

leidmine

ja

sõnastamine,

suhete

analüüs.

Tegelaste

tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmadevaheline konflikt
ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.
•

Kirjanduse tüüptegelasi.

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse

pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste põhjustagajärg-seoste leidmine.
•

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

•

Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine.

•

Käsitletavad kirjandusžanrid

•

Muinasjutt, muistend, luule, realistlik romaan, detektiivkirjandus, ulmekirjandus, näitekirjandus.

•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes.
Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine autoriluulest.

•

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse tundmine ja
kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine.

•

Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine.

•

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine

•

Müüdi tunnused. Muinasjutu tunnused (kujund, sümbol, sõnum). Muinasjutu vormitunnused,
kompositsioon ja rändmotiivid.

•

Koha- ja ajaloolise muistendi tunnused. Usundilise muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi
tunnused. Puändi olemus.

•

Teksti

kompositsioonielemendid:

sissejuhatus,

sõlmitus,

teema

arendus,

kulminatsioon,

lõpplahendus.
•

Muutuv ja muutumatu tegelane.

•

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad liigid) ja novelli
tunnused.

•

Ulme- ja detektiivromaani tunnused. Utoopia tunnused.

•

Luule vorm: värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus.

•

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

•

Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine.

Esitamine
•

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?).

•

Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse
valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga.
Miimika ja žestikulatsiooni jälgimine.

•

Luuleteksti esitamine peast.

•

Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine.

•

Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.

Omalooming
•

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivjutu, haiku või
vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti dramatiseeringu,

•

tegelase monoloogi, tegelase eluloo, tegelase seletuskirja,

•

muudetud žanris teksti (nt luuletuse põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega
teksti, mina-vormis loo, detailide abil laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti,

•

loo ühest ja samast sündmusest traagilises ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, teostest
valitud ja kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, või muud sellist.

•

Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuuri¬nähtuste ja kultuurilooliste isikute
kohta.

ÕPITULEMUSED_8. klass
1. trimester
Lugemine

Õpilane:
•

•

•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

Teksti
tõlgendamine,
analüüs ja
mõistmine

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku

•

loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab

teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab

mõtestatult, väärtustab lugemist;

lugemist;

lugemist;

tutvustab loetud raamatu autorit,

jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest,

•

tutvustab loetud raamatu autorit, sisu,

võrdleb teost mõne teise teosega.

võrdleb teost mõne teise teosega.

Õpilane:
•

jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest,
järgides teksti sisu ja

kompositsiooni.

kompositsiooni.

kasutab esitatud väidete tõestamiseks

kirjeldab teoses kujutatud

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

järgides teksti sisu ja

vastab teksti põhjal fakti-,

•

tegelasi, probleeme ja sõnumit ning

Õpilane:
•

vastab teksti põhjal fakti-,

Õpilane:
•

järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
•

kasutab esitatud väidete tõestamiseks

•

kirjeldab teoses kujutatud

vastab teksti põhjal fakti-,
järeldamis- ja analüüsiküsimustele;

•

kasutab esitatud väidete tõestamiseks
tekstinäiteid ja tsitaate;

tekstinäiteid ja tsitaate;

tekstinäiteid ja tsitaate;
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

kuuluvat tervikteost (raamatut);

järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
•

•

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

Õpilane:
•

•

Õpilane:

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

Õpilane:
•

Õpilane:

3. trimester

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit.

Jutustamine

2. trimester

•

kirjeldab teoses kujutatud

tegevusaega ja tegevuskohta,

tegevusaega ja tegevuskohta,

tegevusaega ja tegevuskohta,

määratleb teose olulisemad

määratleb teose olulisemad

määratleb teose olulisemad

•

•

•

•

•

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-

seoste üle;

seoste üle;

seoste üle;

kirjeldab teksti põhjal tegelase

•

kirjeldab teksti põhjal tegelase

•

kirjeldab teksti põhjal tegelase

välimust, iseloomu ja käitumist,

välimust, iseloomu ja käitumist,

välimust, iseloomu ja käitumist,

analüüsib tegelaste omavahelisi

analüüsib tegelaste omavahelisi

analüüsib tegelaste omavahelisi

suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi,

suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi,

suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi,

lähtudes humanistlikest ja

lähtudes humanistlikest ja

lähtudes humanistlikest ja

demokraatlikest väärtustest;

demokraatlikest väärtustest;

demokraatlikest väärtustest;

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

katkendi põhjal teksti teema,

katkendi põhjal teksti teema,

katkendi põhjal teksti teema,

põhisündmuste, tegelaste, nende

põhisündmuste, tegelaste, nende

põhisündmuste, tegelaste, nende

probleemide ja väärtushoiakute üle,

probleemide ja väärtushoiakute üle,

probleemide ja väärtushoiakute üle,

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

valides sobivaid näiteid nii tekstist

valides sobivaid näiteid nii tekstist

valides sobivaid näiteid nii tekstist

kui ka oma elust;

kui ka oma elust;

kui ka oma elust;

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

•

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

•

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

loetud teose teema, probleemi ja

loetud teose teema, probleemi ja

loetud teose teema, probleemi ja

peamõtte, kirjutab teksti põhjal

peamõtte, kirjutab teksti põhjal

peamõtte, kirjutab teksti põhjal

kokkuvõtte;

kokkuvõtte;

kokkuvõtte;

otsib teavet tundmatute sõnade

•

otsib teavet tundmatute sõnade

•

otsib teavet tundmatute sõnade

kohta, teeb endale selgeks nende

kohta, teeb endale selgeks nende

kohta, teeb endale selgeks nende

tähenduse;

tähenduse

tähenduse;

tunneb ära ja kasutab enda loodud
tekstides epiteete, metafoore,

•

seletab oma sõnadega eepika
olemust.

•

seletab oma sõnadega dramaatika
olemust.

isikustamist, võrdlusi ja algriimi;
•

selgitab õpitud vanasõnade ja
kõnekäändude kujundlikkust ja
tähendust;

•

mõtestab luuletuse tähenduse iseenda
elamustele, kogemustele ja
väärtustele tuginedes;

•

seletab oma sõnadega lüürika
olemust.

Esitamine

Õpilane:
•

esitab peast luule- või draamateksti,

Õpilane:
•

jälgides esituse ladusust, selgust ja

koostab ja esitab kirjandusteost

Õpilane:
•

tutvustava ettekande.

koostab ja esitab kirjandusteost
tutvustava ettekande.

tekstitäpsust;
•
Omalooming

osaleb klassi etluskonkursil.

Õpilane:
•

kirjutab tervikliku sisu ja ladusa

Õpilane:
•

kirjutab kirjandusteose põhjal

Õpilane:
•

kirjutab kirjandusteose põhjal

sõnastusega kirjeldava (tegelase

arutluselementidega kirjandi,

arutluselementidega kirjandi,

iseloomustus või miljöö kirjeldus)

väljendades oma seisukohti

väljendades oma seisukohti

või jutustava (muinasjutu või

alusteksti näidete ja oma arvamuse

alusteksti näidete ja oma arvamuse

muistendi) teksti.

abil ning jälgides teksti sisu

abil ning jälgides teksti sisu

arusaadavust, stiili sobivust,

arusaadavust, stiili sobivust,

korrektset vormistust ja õigekirja.

korrektset vormistust ja õigekirja.

9. klass – 2 tundi nädalas
ÕPPESISU- JA TEGEVUSED
Lugemine
•

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine.

•

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.

•

Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose
võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.

•

Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Jutustamine
•

Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse aja ja koha
muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist
jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.

•

Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, televisioon, internet) erinevate jutustamisviisidega.

•

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

•

Teose mõistmist toetavad tegevused

•

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele vastamine
tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile.

•

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

•

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

•

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

•

Teose/loo kui terviku mõistmine

•

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane.
Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Lihtne ja keeruline tegelane. Tegelase suhe
iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine.

•

Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide
selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti
gradatsioon.

•

Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.

•

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine,
kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose rütm: ellipsi täitmine. Sündmuste

põhjus-tagajärg-seoste leidmine.
•

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

•

Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine.

•

Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse uurimine.

•

Käsitletavad kirjandusžanrid

•

Regilaul ja riimiline rahvalaul, eepos, luule, novell, romantiline kirjandus, õudusjutt, näitekirjandus

•

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

•

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja
inversiooni tundmine ja kasutamine.

•

Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine.

•

Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine.

•

Luuleteksti tõlgendamine.

•

Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära kirjeldamine.

•

Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine.

•

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine

•

Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose, romaani (erinevad liigid),
jutustuse, novelli, miniatuuri tunnused.

•

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

•

Komöödia, tragöödia ja draama tunnused.

•

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

Esitamine
•

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?).

•

Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine;
korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja
žestikulatsiooni jälgimine.

•

Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.

Omalooming
•

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka luuletuse või
miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse paigutatud
tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile
sisulise vastandteksti, teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms.

•

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

ÕPITULEMUSED_9. klass
1. trimester
Lugemine

Õpilane:
•

•

•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

2. trimester
Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast

3. trimester
Õpilane:
•

on läbi lugenud kuni kaks eakohast ja

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka

erižanrilist väärtkirjanduse hulka

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

kuuluvat tervikteost (raamatut);

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist

•

loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

kirjanduslikku teksti ladusalt ja

teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab

mõtestatult, väärtustab lugemist;

mõtestatult, väärtustab lugemist;

lugemist;

tutvustab loetud raamatu autorit, sisu,

•

tutvustab loetud raamatu autorit,

•

tutvustab loetud raamatu autorit, sisu,

tegelasi, probleeme ja sõnumit ning

sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit

tegelasi, probleeme ja sõnumit ning

võrdleb teost mõne teise teosega.

ning võrdleb teost mõne teise

võrdleb teost mõne teise teosega.

teosega.
Jutustamine

Õpilane:
•

jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest,
järgides teksti sisu ja kompositsiooni.

Teksti
tõlgendamine,

Õpilane:
•

analüüs ja
mõistmine

vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis-

Õpilane:
•

ja analüüsiküsimustele;
•

kasutab esitatud väidete tõestamiseks

kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega

•

•

kasutab esitatud väidete tõestamiseks

•

tekstinäiteid ja tsitaate;
•

kirjeldab teoses kujutatud

vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja
analüüsiküsimustele;

järeldamis- ja analüüsiküsimustele;

tekstinäiteid ja tsitaate;
•

vastab teksti põhjal fakti-,

Õpilane:

kasutab esitatud väidete tõestamiseks
tekstinäiteid ja tsitaate;

•

kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega

ja tegevuskohta, määratleb teose

tegevusaega ja tegevuskohta,

ja tegevuskohta, määratleb teose

olulisemad sündmused, arutleb

määratleb teose olulisemad

olulisemad sündmused, arutleb põhjus-

•

põhjus-tagajärg-seoste üle;

sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-

kirjeldab teksti põhjal tegelase

seoste üle;

analüüsib tegelaste omavahelisi

välimust, iseloomu ja käitumist,

tegelaste omavahelisi suhteid, võrdleb

suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi,

analüüsib tegelaste omavahelisi

ja hindab tegelasi, lähtudes

lähtudes humanistlikest ja

suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi,

humanistlikest ja demokraatlikest

demokraatlikest väärtustest;

lähtudes humanistlikest ja

väärtustest;

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

demokraatlikest väärtustest;

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

põhisündmuste, tegelaste, nende

katkendi põhjal teksti teema,

põhisündmuste, tegelaste, nende

probleemide ja väärtushoiakute üle,

põhisündmuste, tegelaste, nende

probleemide ja väärtushoiakute üle,

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

probleemide ja väärtushoiakute üle,

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

valides sobivaid näiteid nii tekstist kui

avaldab ja põhjendab oma arvamust,

valides sobivaid näiteid nii tekstist kui

ka oma elust;

valides sobivaid näiteid nii tekstist

ka oma elust;

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

kui ka oma elust;

•

•

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab

loetud teose teema, probleemi ja

peamõtte;

loetud teose teema, probleemi ja

peamõtte;

otsib teavet tundmatute sõnade kohta,

peamõtte;

•

•

kohta, teeb endale selgeks nende

tekstides epiteete, metafoore,

tähenduse;

mõtestab luuletuse tähenduse iseenda
elamustele, kogemustele ja väärtustele

•

•

seletab oma sõnadega eepika
olemust.

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

otsib teavet tundmatute sõnade

tunneb ära ja kasutab enda loodud

isikustamist, võrdlusi ja algriimi;
•

•

katkendi põhjal teksti teema,

teeb endale selgeks nende tähenduse;
•

•

arutleb kirjandusliku tervikteksti või

loetud teose teema, probleemi ja

•

kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust,
iseloomu ja käitumist, analüüsib

katkendi põhjal teksti teema,

•

•

kirjeldab teksti põhjal tegelase

välimust, iseloomu ja käitumist,

•

tagajärg-seoste üle;

•

seletab oma sõnadega dramaatika
olemust.

tuginedes;
•

seletab oma sõnadega lüürika olemust;

•

eristab tekstinäidete põhjal rahvalaulu
(regilaul ja riimiline rahvalaul) liike,
nimetab nende tunnuseid.

Esitamine

Õpilane:
•

esitab peast luuletuse või proosapala;

•

koostab ja esitab teost tutvustava

Õpilane:
•

koostab ja esitab teost tutvustava
ettekande.

ettekande.
Omalooming

Õpilane:
•

kirjutab tervikliku sisu ja ladusa

Õpilane:
•

kirjutab kirjandusteose põhjal

Õpilane:
•

kirjutab kirjandusteose põhjal

sõnastusega kirjeldava (tegelase

arutluselementidega kirjandi,

arutluselementidega kirjandi,

iseloomustus või miljöö kirjeldus),

väljendades oma seisukohti

väljendades oma seisukohti alusteksti

jutustava (muinasjutu või muistendi)

alusteksti näidete ja oma arvamuse

näidete ja oma arvamuse abil ning

või arutleva teksti.

abil ning jälgides teksti sisu

jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili

arusaadavust, stiili sobivust,

sobivust, korrektset vormistust ja

korrektset vormistust ja õigekirja.

õigekirja.

