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KIRJANDUSE AINEKAVA 

 

 

1.  Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

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

lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi;  

2) väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste 

kirjanduse ja kultuuriga;  

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

kirjalikku väljendusoskust;  

4) arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse;  

5) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid;  

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

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

8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid. 

 

2.  Õppeaine kirjeldus 

 

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

kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid; kujundab väärtkirjanduse ja rahvaluule 

tõlgendamise ning analüüsi kaudu õpilase esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid, rikastab 

tundemaailma, aitab leida oma identiteeti ning luua ainuomast maailmapilti.  

 

Põhikooli kirjandusõpetus keskendub eelkõige ilukirjanduse lugemisele ja tõlgendamisele. 

Eraldi pööratakse tähelepanu teose mõistmist toetavate oskuste arendamisele, teose kui terviku 

mõistmisele ning kujundliku keele tundmaõppimisele. Interpreteerimis- ja sünteesivõime 

arendamiseks kuuluvad vältimatute osistena kirjandusõpetusse ka tekstide esitamine ning 

omalooming õpilase loodud eriliigiliste tekstide tähenduses.  

 

Kirjandusteoste üle arutlemiseks ja nende sügavuti mõistmiseks peab õpilane tundma 

kirjanduse metakeelt ning kirjanikega seotud kultuuriloolist tausta. Teoste käsitlemiseks 

vajalikke mõisteid seletatakse õppekirjanduses, õpilase enda seletust eeldatakse vaid nende 
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väheste mõistete puhul, mis on õppesisus eraldi esile toodud. Kirjandusõpetuse teoreetiline külg 

on seega kahandatud võimaliku miinimumini, sest faktiteadmistest tähtsam on äratada ja hoida 

alal lugemishuvi ning arendada tõlgendusoskust.  

 

Kirjanduse ainesisus peetakse oluliseks pakkuda õpilastele mitmekülgse tekstivaliku kaudu  

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

Seepärast haaratakse lugemisvarasse tähtsamate eetiliste ja esteetiliste küsimuste käsitlemist  

võimaldavaid teoseid nii uudiskirjandusest kui ka klassikast ning pööratakse tähelepanu  

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

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

draama- ja luuleteoste põhjendatud proportsioone. Terviklikult käsitletavate teoste valikus on 

rohkesti klassikat, nn tüvitekste, mille hulgast saab kirjandusõppe eesmärke silmas pidades teha 

meelepärase valiku. Ainesisus esitatud terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole kummagi 

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

valida  

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

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

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

käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi 

ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.  

 

Põhikooli kirjandusõpetuses on põhirõhk ilukirjanduse lugemisel ja tõlgendamisel, kuid  

funktsionaalse kirjaoskuse arendamiseks tuleb kirjandustundides tegelda ka teabetekstidega, 

mis on seotud eelkõige kirjanduse ning kirjanike ja teiste kultuurilooliselt tähenduslike 

isikutega. Kultuurilooliste tekstidega tutvudes avatakse isiksust kujundavaid seiku ning 

osutatakse loomingu juurde jõudmise erinevatele teedele, aidatakse mõista teose kirjandus- ja 

ajaloolist tagapõhja, väärtustades eesti kultuuri jaoks olulist. Eesmärk ei ole käsitleda kirjanike 

elu ja tegevust kõigekülgselt, vaid luua alus kirjandusprotsessi mõistmiseks ning tekitada huvi 

kultuurilooliste tekstide lugemise vastu. Nende toel õpitakse teksti adekvaatselt mõistma, 

olulist leidma, teavet struktureerima ja võrdlema, eri liiki tekste looma jms.  

 

Õppeprotsessis võimaldatakse õpilastele rohkesti omaloomingulisi, sh kirjandusteostele, 

teistele tekstidele ja oma elamustele tuginevaid kirjutamiskogemusi, et arendada ja väärtustada 
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loovust ja mõtlemisvõimet ning tuua esile kirjutaja isikupära ja annet. Tekstianalüüsis ning 

tekstiloomes on võrdselt olulised suuline ja kirjalik õppetegevus.  

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

lähiümbruse aladega (folkloori, teatri, filmi,kujutava kunstiga) ning toetab õppe sisu kaudu  

õppekava läbivate teemade käsitlemist ja võtmepädevuste saavutamist. Läbivate teemade  

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

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

käsitletavate teemadega.  

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

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

ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevuseks;  

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

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutustasemega 

õppida;  

5) kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, muuseum, näitus, raamatukogu;  

7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: esitamine, rollimäng, loovtöö 

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

8) rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (sh 

raamatukogutunnid, ekskursioonid kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja 

kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised kirjanikega, loomekonkursid, 

kirjandusolümpiaadid, projektõpe), pidades oluliseks koosõppimise kaudu sotsiaalse 

kompetentsuse saavutamist ning infoühiskonna võimaluste paljust.  

 

Õpitulemused on kindlaks määratud kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused ja  

õppevaldkondade õpitulemused. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava 

üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike 

tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekava õpitulemustele.  
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Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste 

kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilasi 

peab teavitama, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. Kirjalike ülesannete puhul parandab õpetaja ka keelevead, kuid 

hinnates arvestab valdavalt töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega 

tunnustavalt hinnata ideelist ja esteetilist aspekti. 

 

3. Füüsiline õpikeskkond 

 

1) Valdav osa õpet toimub klassis, kus  saab mööblit sobivalt ümber paigutada 

liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), ümarlauavestlusteks ja 

rühmatööks.  

2) Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni.  

3) Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 

põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

4) Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis ja kooli raamatukogus ning väljaspool 

kooli. 

 

4. Pädevused 

 

1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata 

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja 

looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid;  

 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku 

arengut; teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate 

keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste 

omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida 

inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 
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3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida 

tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme; 

 

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning 

hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates 

olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga; 

analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal 

edasise õppimise vajadusi; 

 

5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii 

emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning 

suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda 

ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, 

kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada 

õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi;  

 

6) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi 

ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, 

neid tutvustada ja ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata 

algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja 

paindlikult muutustele; võtta arukaid riske; 

 

7) 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 
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igapäevaelus. 

 

5. Hindamine 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

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

teadmiste ja oskuste vastavust ainekava õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema 

mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilasi peab teavitama, mida ja millal 

hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

Kirjalike ülesannete puhul parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö 

sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustavalt hinnata ideelist ja esteetilist 

aspekti. 

 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused  

 vastab teksti põhjal fakti- ja järeldamis- ja analüüsiküsimustele;  

 kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;  

 kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 

sündmused;  

 kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 

omavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi;  

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide üle;  

 leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab teksti 

põhjal kokkuvõtte;  

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

 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine  

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja 

võrdlusi;  
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 selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust;  

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes;  

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine  

 eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 

rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike, 

nimetab nende tunnuseid;  

 seletab oma sõnadega eepose ja jutustuse, valmi ja ballaadi ning komöödia olemust;  

Esitamine  

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

Omalooming  

 kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 

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

 kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 

sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

 

Märkus. Töövihikuülesandeid saab õpetaja kasutada (õpilastel töövihikut pole)  
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KIRJANDUSE AINEKAVA 5. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 2, KOKKU 70) 

 

 

Teema/maht 

Õpitulemused  
 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused 

hindamise 

osas(hinnataks

e õpilaste 

teadmisi ja 

oskusi, kuid ei 

hinnata 

hoiakuid ja 

väärtusi)  

 

LUGEDA ON HUVITAV (15 tundi) 

Kohustuslik kirjandus:A.Lindgren 

„Meisterdetektiiv Blomkvist“ 

 

Teema  

 1.Lugeda on huvitav.                 (5 

tundi) 

2. A. Lindgren „Meisterdetektiiv 

Blomkvist“. 

3.Ilu- ja teabekirjandus. Proosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

 tunneb kirjanduse põhiliike 

 oskab kaaslastega arutleda ja 

kaasõpilast kuulata, 

 oskab kirjutada lühikest 

omaloomingulist teksti; 

 oskab leida lihtsamat infot 

teatmeteosest ja 

internetistkohustuslike teemade 

kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpik lk 8-15, Lisamaterjal: 

Wikipedia,  Eesti 

entsuklopeedia 

 Tutvumine kasutatava 

 õppekirjandusega, 

õpieesmärkide seadmine 

kooliaastaks; K 

 oma lemmikraamatust 

jutustamine, ema või vanema 

jutustusega võrdlemine;K 

 infootsing internetist: 

kirjaniku ja teose seostamine; 

I 

 rühmatöö: tegelaste käitumise 

hindamine; K 

 kirjanduse liikidega 

tutvumine; F 

 fantaasiajutu või jätkuloo 

kirjutamine; K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnatav 

õpitulemus:  
*oma-

loominguline 

jutt. 

*loomajutt; 

luuletuse 

esitamine; 

*luulemõistete 

tundmine;  

*teksti 

kava põhjal 

ümber-

jutustamine 

*oma-
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4. J. Kross „Mardileib“                (5 

tundi) 

5.R. Roht „Mäger Urask“. 

6.Luule. 

7.K. Tšukovski „Dr Valuson“ 

Lugemine, ümberjutustamine.  
 

8.J. Brzechwa „Pan Kleksi 

akadeemia“.  

                                                         (5 

tundi) 

9.E. Kästner „Veel üks Lotte“. 

10.Toredaid luuletusi:  

J. Vaiksoo „Veider mees“,  

L. Tungal „Saatke eile meile“, 

„Kättemaks“. 

13.Õppeteema kokkuvõte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oskab kasutada sõnastikku, leida 

sõnadele vasteid; 

 oskab võrrelda ilukirjandus- ja 

teabeteksti (retseptide näitel);  

 tunneb mõisteid riim, värss, salm, 

rütm; 

 oskab leida näitest luule tunnuseid; 

 oskab juttu oma sõnadega ümber 

jutustada; 

 oskab teksti kavastada; 

 oskab luuletust peast esitada; 

 oskab kaaslast kuulata; 

 oskab kirjutada lühikest 

omaloomingulist teksti. 

 teab, mis on teksti 

ümberjutustamine ja mis on teksti 

kokkuvõtmine; 

 oskab loetut ja kuuldut ümber 

jutustada  ning lühidalt kokku 

võtta; 

 oskab lugu eri moodi ümber 

jutustada; 

 oskab tekstist tähtsama info üles 

leida; 

 oskab tekstist fakte leida. 

 

 kirja kirjutamine; I 

 morsesõnumi 

dešifreerimine;I 

 kirjaniku kohta info otsimine 

teatmeteosest;I 

 võõrsõnadele vastete 

otsimine;I 

 pildi põhjal jutu 

kirjutamine.K  

 

 

Õpik lk 16-25, 

töövihik lk 8-14. 

 

. 

 

 

 

Õpik lk 26-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teabekeskkond: infootsing 

internetist või teatmeteostest, 

info leidmine mõõteühikute 

kohta, esmaabi andmise 

kohta.(“Mardileib“) 

Tervis ja ohutus: 

jutustamine arstilkäigust, 

esmaabi andmise meelespea 

kirjutamine.  („Dr Valuson „) 

Tööõpetus: martsipani 

retsepti kirjutamine. 

(„Mardileib“) 

Loodusõpetus: mägra 

tutvustuste 

kirjutamine.(“Mäger Urask“) 

Inimeseõpetus: arutelu 

sõpruse üle. („Veel üks 

Lotte“) 

 

loominguline 

jutt 
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II VANA AJA LOOD JA LAULUD 

(13 tundi) 

Kohustuslik kirjandus: R. Roht „Jutte 

loomadest“ 

Mis on rahvaluule?                       (5 

tundi) 

A. Jakobson „Õitsipoisi õnn“. 

Šoti muinasjutt „Ise“.       

 

 

Muistend, pajatus, naljand. ( 5 tundi) 

H. Gustavson „Nõo karujärv“. 

Rahvalaulud. 

Vanasõna, mõistatus, kõnekäänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

 tunneb rahvaluule põhimõisteid ja 

liigitust; 

 oskab nimetada muinasjutu 

tunnuseid; 

 oskab kuulata kaaslase muinasjuttu 

ja selle kohta küsimusi  esitada; 

 oskab peast muinasjuttu jutustada; 

 teab mõisteid muinasjutt, rahvajutt, 

loomajutt, fantaasiajutt;  

 kirjutab omaloomingulise 

rahvajutu; 

 oskab arutleda tegelase käitumise 

üle, seda hinnata; 

 oskab täita mõtte- ja mõistekaarti; 

 oskab teatmeteostest vajalikku 

infot leida. 

 

Õpilane: 

 tunneb mõisteid muistend, pajatus, 

naljand, anekdoot, regivärsiline 

rahvalaul, riimiline rahvalaul ja 

oskab neid oma sõnadega selgitada; 

 oskab rahvamuistendi, naljandi 

ning regilaulu tunnuseid tekstist 

leida; 

 oskab nimetada muistendeid ja 

rahvalaule; 

 oskab peast anekdooti rääkida; 

 oskab kirjutada muistendit. 

 

Õpik lk 36-47,maakaart 

 Rahvajuttude jutustamine 

rühmas või paaris; 

 vanavanema 

intervjueerimine, märkmete 

tegemine ja kokkuvõtte 

kirjutamine;  

 mõistekaardi täitmine 

õitsilkäigu kohta;  

 muinasjutu karakteri 

väljamõtlemine;  

 pildi põhjal fantaseerimine; 

 info leidmine Šotimaa kohta; 

 üksteise muinasjuttude 

kuulamine; 

 fantaasialoo kirjutamine; 

 uudisest muinasjutu 

tegemine; 

 muinasjuttude „Ise“ ja „Vigur 

rehepapp“ võrdlemine; 

 muinasjutu tegelase 

karakteristika koostamine; 

 tekstikatkendi illustreerimine; 

 muinasjutule alternatiivse 

lõpu mõtlemine. 

mõttekaardi täitmine 

Õpik 48-57 töövihik lk 25-28. 

Lisamaterjal: 

regilaul www.folklore.ee või 

www.youtube.com. 

Kultuuriline identiteet: 

eesti pärimuskultuuri 

mõistete õppimine 

(õitsilkäigu mõistekaart).  

Väärtused ja kõlblus: 

karakteri käitumise analüüs. 

Geograafia: Šotimaa ja 

setude asupaiga määramine 

ning tähtsama info leidmine 

teatmeteosest või internetist.  

Ajalugu: ajaloolise 

sündmuse põhjal rahvajutu 

kirjutamine. 

Geograafia: kohaloolise 

muistendi kirjutamine. 

Muusikaõpetus: regilaulu 

kuulamine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnatav 

õpitulemus:  
muinasjutu 

jutustamine; 

omaloominguli

ne muinasjutt. 

Hinnatav 

õpitulemus: 

Oma-

loominguline 

muistend; 

anekdoodi 

esitamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnatav 

õpitulemus: 

kontrolltöö 

rahvaluulest 
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Friedrich Reinhold Kreutzwald. (5 

tundi) 

Eno Raud „Kilplased“. 

Tänapäeva rahvaluule. 

P.-E. Rummo„Karu ja kolm 

tüdrukut“. 

Toredad lood:  

T. Tigane „Kats sõpra“,  

S. Oll „Kuidas lükkad, nõnda läheb“,  

Contra „Delfi portaal“, „Nipskid“. 

Õppeteema kokkuvõte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

 oskab võrrelda tänapäeva 

rahvaluulet traditsioonilise 

rahvaluulega; 

 teab tänapäeva rahvaluule liigitust; 

 oskab tänapäeva rahvaluule kohta 

oma elust näiteid tuua;  

 oskab tekstist koomilist leida; 

oskab selgitada lihtsamaid metafoore 

ja fraseologisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anekdoodivõistluse 

korraldamine;  

 anekdoodi, naljandi, 

vanasõna tähenduse 

tõlgendamine; 

 omaloominguliste tekstide 

(muistend, muinasjutt, 

regivärss, mõistatus) 

koostamine; 

 regilaulude kuulamine; 

regivärsi tunnuste märkimine 

näite põhjal 

 

Õpik lk 58-65,66-77, tv 34-46 

 töövihik lk 29-33. Kilplaste 

teemal  koomiksi 

joonistamine; 

 kilplaste tegevuste 

tõlgendamine ja huumori 

leidmine tekstist;  

 teksti ümberjutustamine; 

 mõistatuste, naljavanasõnade 

väljamõtlemine;  

 muinasjuttude „Kolm karu“ 

ja „Karu ja kolm tüdrukut“ 

võrdlemine; 

 vigurmuinasjutu kirjutamine; 

 luuletuste lugemine, sisu 

tõlgendamine; 

murdekeelenditele eestikeelsete 

vastete leidmine. 

 

 

 

 

 

 

Kultuuriline identiteet: 
eesti ja teiste rahvajuttude 

jutustamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mõisted, 

tunnused); 

omaloominguli

ne muinasjutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnatav 

õpitulemus: 

omaloominguli

ne jutt;  

plakat. 



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

 

 

 

 

III. RAHVAKALENDER (4 tundi) 

Hingedepäev. 

Mardipäev. 

Kadripäe 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

 oskab nimetada eesti rahvakalendri 

tähtpäevi mihklipäevast 

kadripäevani; 

 teab rahvakalendri tähtpäevade 

traditsioone; 

 oskab võrrelda tähtpäevade 

traditsioonilist ja tänapäevast 

kombestikku; 

 oskab jutustada oma kogemustest 

seoses rahvakalendri 

tähtpäevadega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pildi järgi jutustamine; 

 seletuskirja kirjutamine;  

 luuletuse proosatekstiks 

kirjutamine;  

 luuletuse jätkamine 

  

 halloweeni-teemaline poolt-

vastu- diskussioon; 

 mardi- ja kadripäeva plakati 

ja kava tegemine;  

 tähtpäevadest jutustamine, 

nende omavahel võrdlemine, 

rühmaarutelu; 

 teksti lugemine ja 

tõlgendamine; 

 teksti ümberjutustamine 

tegelase vahetusega; 

omaloomingulise jutu 

koostamine 

  

 

 

 

Kultuuriline identiteet: 

eesti rahvakalendri 

tähtpäevad.  

 

Muusikaõpetus: kadri- ja 

mardipäevalaulude laulmine 

Jõulud ja näärid.   (3 tundi) 

A. Kivirähk „Kass hakkab 

jõuluvanaks“. 

Toredad luuletused:  

Õpilane: 

 oskab kirjutada eri liiki lühikesi 

tarbetekste (menüü, kutse, 

postkaart); 

 oskab arutleda rühmas; 

  Hinnatav 

õpitulemus: 

kujundatud 

luuletus, 



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

Wimberg „Päkapikk ja kuri poiss“, R. 

Parve „Esimene lumi“,  

J. Oro „Pühade tulekul“, 

L. Tungal „Juba!“,  

U. Leies „Metsa nääripuu“,  

H. Käo „Väiksed kuused“,  

H. Mänd „Pääsukese näärid“,  

E. Esop, „Jõulusoov“. 

Õppeteema kokkuvõte. 

 oskab luuletust korrektselt 

vormistada ja kujundada A4 

paberile. 

 

vabalt valitud 

luuletuse peast 

esitamine 

 

 

IV. MEIE OLEME EESTLASED.  

MEIE KODU ON EESTIMAA 

(3tundi) 

Kodumaa ja rahvas.  

E. Kippel „Meelis“.  

E. Laidsaar „Kompanii poeg“. 

Õpilane:  

• oskab arutleda rühmas, kuulab 

kaaslase arvamust ja avaldab enda 

oma;  

• oskab ilukirjandusteksti  

argikeelde tõlkida  

• oskab katkendis sündmustikku 

õigesti järjestada;  

• oskab leida märksõna Wikipediast 

ja eesti entsüklopeediast. 

Õpik 18, 19 

Tv 2-5 

• Katkendite lugemine 

ajalooainelistest jutustustest;  

• klassi- ja rühmaarutelu 

eestluse ja kodu teemadel;  

• foto põhjal fantaseerimine;  

• piltluuletuse kirjutamine;  

• tänapäeva kooli ja 

kloostrikooli võrdlemine;  

• tegelase tegevuskava 

koostamine;  

• ilukirjandusliku teksti 

argikeelde tõlkimine;  

• loetud teksti sündmustiku 

õige järjestamine,  

• info leidmine Landeswehri 

sõja ning vabadussõja kohta 

Wikipediast ja eesti 

entsüklopeediast, info 

kõrvutamine.  

Kultuuriline identiteet: 

eestlaste ajaloo 

tundmine,rühmaarutelu 

eestlaste kodumaalt 

lahkumise ja eestlaseks 

olemise kohta. 

Teabekeskkond: Wikipedia 

ja eesti entsüklopeedia info 

kõrvutamine. 

Ajalugu: eestlaste muistse 

vabadusvõitluse ainelise 

jutustuse lugemine; 

Landesweri sõja  ja I 

maailmasõjaainelise teksti 

lugemine. 

Infootsingu 

võrdlus 



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

Kodulugu ja sugupuu.   ( 4 tundi) 

Wimberg „Fotoalbum“.  

Toredad luuletused:  

Heiki Vilep, „Pööningul“, 

„Eestimaa“,  

Lydia Koidula „Kodu“,  

Henno Käo „Ilus lapsepõli“.  

Õppeteema kokkuvõte. 

Õpilane:  

• teab mõisteid  

kodulugu, sugupuu, perearhiiv;  

• oskab koguda andmeid enda 

sugupuu tegemiseks ja sugupuud 

joonistada;  

• oskab kirjutada pildiallkirja 

korrektse lausena;  

• oskab võrrelda oma javanavanemate 

lapsepõlve;  

• oskab võrrelda digi- ja tavafotosid;  

• oskab ilmekalt luuletust lugeda.  

 

Õpik lk 20-25, tv lk 6-9.  

• Perearhiivist leitud pildi 

põhjal  

jutustamine;  

• vanavanemate lugude 

kuulamine,  

sugupuu joonistamine;  

• pildiallkirjade kirjutamine;  

• oma perepildi ja pere ajalehe  

tegemine;  

• digipiltide ja paberpiltide 

võrdlemine;  

• oma lapsepõlve ja 

vanavanemate  

lapsepõlve võrdlemine 

rühmades;  

• oma Eesti kaardi 

kaunistamine;  

• kodumaaluuletuste lugemine;  

• Eesti- või koduteemalise 

luuletuse väljamõtlemine 

Eesti keel: pildiallkirja 

kirjutamine.  

Inimeseõpetus: oma 

päritolu ja pereloo uurimine, 

sugupuu joonistamine.  

Hinnatavad 

õpitulemused:  

õpilase sugupuu 

või pereleht; 

luuletus 

V. ÕPIME KEELT HÄSTI 

KASUTAMA (3tundi) 

Mida tähendab keelt osata?  

E. H. Porter „Mäng“.  

Kõnelemine.  

A. Pervik „Pärlikaup“, „Mees  

jullast“, „Taaniel on vihane“. 

Õpilane:  

• oskab luuletusest leida  

stiilivõtteid;  

• oskab loetu põhjal edasi mõtiskleda,  

• oskab tegelast iseloomustada ja 

kirjeldada;  

• eristab jutustavat, kirjeldavat  

ja arutlevat teksti;  

• oskab argikeelt ja kirjakeelt  

eristada ning argikeelse  

teksti kirjakeelseks muuta;  

• Stiilivõtete leidmine tekstist;  

• erinevate keelte teretuste 

võrdlemine;  

• tegelase päevikusissekande  

kirjutamine;  

• karakteri väljamõtlemine;  

• pildi järgi dialoogi 

kirjutamine;  

• argikeelse teksti kirjakeelseks  

muutmine;  

Väärtused ja kõlblus: 
tegelaste väärtuste üle 

arutlemine.  

Eesti keel: argikeelse teksti  

kirjakeelne tõlkimine.  

Võõrkeeled: erinevates 

keeltes teretuste võrdlemine.  

Filmikunst:  

filmi vaatamine, teksti  

ja pildikeele võrdlemine.  

Hinnatavad 

õpitu  

jutustamine;  

kirjalik 

iseloomustus 
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• oskab jutustada erineval  

hääletoonil ja viisil;  

• teab, mis on väärtushinnang  

ja oskab nimetada väärtusi. 

• lühikeste sõnavõttude ja 

kõnede esitamine;  

• jutustavate, kirjeldavate ja 

arutlevate tekstilõikude 

eristamine;  

• tegelase iseloomustuse 

kirjutamine;  

• tegelaste keelekasutuse 

analüüsimine;  

• teksti jätkamine ja 

fantaseerimine;  

• arutelu tegelaste 

väärtushinnanguteüle;  

• filmi („Arabella, mereröövli 

tütar“ või „Pollyanna“) 

vaatamine,  

• teksti ja pildikeele 

võrdlemine. 

 

 

L. Frank Baum „Teekond suure 

Ozi juurde“                                  ( 

5 tundi) 

Esinemine.  

Oskar Luts „Kapsapea“. 

Õpilane:  

• oskab kavapunkti liitlauseks  

teha;  

• oskab teksti kohta erineva  

raskusega küsimusi esitada;  

• oskab koostada eeskava; • teab ja 

tunneb infoallikaid,  

kust leida infot kirjaniku kohta;  

• oskab võrrelda oma kodu 

vanaaegsega;  

• oskab leida tekstist murde  

tunnuseid ja suudab teksti kirjakeelde 

tõlkida;  

Õpik lk 38-47,  

tv lk 16-19. 

• Kavapunktide laiendamine;  

• erineva raskusastmetega 

küsimuste esitamine teksti 

kohta;  

• loo jätkamine;  

• eeskava ettevalmistamine;  

• ürituse kava koostamine;  

• oma lemmikesineja 

hindamine;  

• infootsing Oskar Lutsu kohta;  

Teabekeskkond:infootsing 

Oskar Lutsu kohta.  

Eesti keel: lause 

laiendamine, murdekeel.  

Hinnatav 

õpitulemus: 

Teksti 

jutustamine 
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• oskab kaaslast tähelepanelikult 

kuulata. 

• talu ja oma tänapäevakodu 

võrdlus;  

• murdeteksti tõlkimine 

kirjakeelde ja  

murdetunnuste leidmine 

tekstist;  

• aheljutu jutustamine kogu 

klassiga. 

 

Holger Pukk „Hiir, kass ja koer“.   

                                                     

(4tundi) 

Etlemine.  

Toredad luuletused: Wimberg  

„Paha tuju“, „Anu ja Mihkel“,  

„Vanaisa külaskäik“.  

Õppeteema kokkuvõte.  

Õpilane:  

• oskab rühmas teksti katkendi  

lavastada;  

• oskab luuletust erineval  

hääletoonil ja viisil esitada;  

• oskab kaaslase ja enda esitust 

hinnata;  

• oskab võrrelda maa- ja poetoitu 

ning sõnastab järelduse; 

*oskab kirjutada mudelluuletust 

 

 

Õpik lk 48- 53,  

tv lk 20-23.  

 

• Teksti esitamine dialoogina,  

rühmades;  

• teksti dramatiseerimine, 

lavastamine ning esitamine;  

• etlemine rühmades, klassi 

ees, paarides;  

• luuletuse esitamine erineva  

hääletooniga;  

• klassiarutelu suureks 

kasvamise teemal;  

*mudelluuletuse kirjutamine,  

• luuletuse illustreerimine;  

• maatoidu ja poetoidu võrdlus;  

• esinemisoskuse test.  

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus:  

esinemisoskuse arendamine.  

Loodusõpetus: maa- ja 

poetoidu võrdlus.  

Teatrikunst: teksti  

dramatiseerimine.  

Hinnatavad 

õpitulemused:  

Rühmalavastus.  

mudelluuletus.  

VI. RAAMATUD MUUDAVAD 

(4 tundi) 

MAAILMA  

Savisse kirjutatud raamatud.  

Riho Lahi „Ilmkärakas“.  

Papüürus, vahatahvel, 

Õpilane:  

• oskab teabeteksti lugeda ja sellest 

aru saada;  

• teab saviraamatute ja paberi ajalugu;  

• oskab maakaardil näidata  

paberi sünniga seotud kohti;  

Õpik lk 54-61,  

tv lk 24-27.  

Lisamaterjal: maakaart,  

internet: www.rescue.ee.  

• Sõnumi pildiline kujutamine;  

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: raamatute 

arengu uurimine.  

Teabekeskkond: infootsing 

ohutuse kohta.  

Hinnatavad 

õpitulemused;  
funktsionaalse 

lugemisoskuse  

kontroll(H53 ja 

54 tv);  
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pärgament.  • mõistab, mis on ohuolukord,  

oskab ohuolukorras õigesti käituda;  

• arutleb ohutuse üle rühmas;  

• oskab pilti tekstina esitada ning 

vastupidi.  

  

 

 

• karakterite suuline 

iseloomustamine  

märksõnade põhjal;  

• ohutusnõuetega tutvumine ja 

ohutuse meelespea koostamine;  

• teabetekstide lugemine 

raamatu  

ajaloost ja kujundamisest;  

• teksti alusel paberi sünniga 

seotud  

kohtade maakaardile 

märkimine;  

• teksti kirjutamine puidule või 

kivile;  

• paberile ja muule materjalile  

kirjutamise võrdlemine, 

erinevuste  

leidmine.  

 

 

Tervis ja ohutus: 
ohutusnõuetega tutvumine, 

ohutuse meelespea 

koostamine.  

Ajalugu ja geograafia:  

paberi päritolu ja ajaloo 

uurimine.  

Tööõpetus: rullraamatu  

valmistamine.  

rullraamat. 

Töölehe 

täitmine 

I. Soopan „Kõik poisid ei saa 

suureks“.  

Raamat kui kunstitoes.      

H. Jõgisalu „Tahvel ja paber, 

krihvel ja sulg“.  

Igaühele kättesaadav raamat. (5 

tundi) 

 

 

 

 

 

Õpilane oskab: paberraamatuid ja  

e-raamatuid võrrelda;  

• oskab kauni käekirjaga luuletust 

ümber kirjutada ja kujundada;  

• tunneb trükkimise ja 

koolikirjutamise ajalugu;  

• oskab teksti põhjal karakterikohta 

järeldusi teha;  

• oskab leida veebilehelt infot;  

• mõistab aimeteksti ja oskab  

sealt infot leida.  

 

Õpik lk 62-71,  

tlk 28-31.  

Lisamaterjal: internet: 

www.tulejatryki.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teabekeskkond: infootsing 

internetist trükkimise kohta.  

Kunstiõpetus: teksti kaunilt 

või kalligraafiliselt 

kujundamine.  

Ajalugu: trükikunsti ajaloo  

uurimine. 

 

 

 

 

 

Hinnatav 

õpitulemus:  

ilukirjas 

ümberkirjutatud  

luuletus. 

Töölehe 

täitmine 
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J.J.Sempe  R. Gochinny„Meile 

tehakse test“                                          

(5 tundi) 

Raamatute suur võim 

K.Ader „Kaks Karlat“ 

Toredaid luuletusi:H.Runnel 

„Mõtelda on mõnus“, „Plikad“, 

„Piimaauto“,“Tellistest saab 

teha“, „Varblase laul“, „Opadi- 

opa“, „Oi liblikas“ 

Õppeteema kokkuvõte 

Õpilane: 

 teab raamatute ajaloost; 

 oskab filmi ja kirjandusteost 

võrrelda; 

 teab peamisi 

tuleohutusnõudeid; 

 oskab veebilehelt infot leida; 

 oskab luuletuse sisu mõista ja 

tõlgendada; 

 teab õppeteema põhimõisteid 

Õpik lk 72-81,  

tv lk 32-35.  

Lisamaterjal: film „Väike  

Nicolas“, internet:  

www.raamatukoi.ee. 

 • Filmi ja kirjandusteksti 

võrdlemine;  

• tujule vastava pildi 

joonistamine ja  

paarilise pildi hindamine;  

• info leidmine raamatukoi.ee 

lehelt;  

• klassiarutelu raamatute 

hävitamise üle;  

• tuleohutusnõuetega tutvumine 

ja  

tegevuste reastamine tähtsuse 

järgi;  

• tekstist kokkuvõtte 

kirjutamine;  

• luuletuse sisu tõlgendamine ja 

selle  

põhjal arutlemine;  

• õppeteema põhimõistete 

kinnistamine 

 

 

 

Tervis ja ohutus ja 

teabekeskkond:  

tuleohutuse eeskirjadega 

tutvumine.  

Ajalugu: raamatute 

hävitamise uurimine.  

Filmikunst: filmi ja teksti 

võrdlus 

Hinnatav 

õpitulemus:  

kontrolltöö 

raamatute 

ajaloost.  

VII. RAHVAKALENDER. 

KÜÜNLAST JAANINI  (4 tundi) 

Küünlapäev.  

Vastlapäev.  

Õpilane:  

• oskab nimetada eesti  

rahvakalendri tähtpäevi ja teab 

tähtpäevade kombeid,  

Õpik lk 82-89,  

tv lk 36-39 

• Rahvakalendri tähtpäevadele 

kava tegemine;  

Kultuuriline identiteet:  

rahvakalendri tähtpäevade  

kombestiku uurimine.  

  

Hinnatav 

õpitulemus:  

http://www.raamatukoi.ee/
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Lihavõtted ehk kevadpühad.  

Jüripäev, 23. aprill.  

• jutustab oma kogemustest seoses 

rahvakalendri tähtpäevadega,  

• oskab kokku võtta aasta jooksul 

õpitut ning toob välja oma tugevamad 

ja nõrgemad oskused.  

• oskab jutustada rahvajuttu või 

legendi. 

• luuletuse epiteetide leidmine 

ja asendamine antonüümidega;  

• teksti põhjal koomiksi 

joonistamine;  

• mängujuhendi kirjutamine;  

• kiigelkäigu korraldamine;  

• püha Jüri teemalise ettekande  

tegemine; 

 • funktsionaalne lugemine 

(õigete ja valede väidete 

analüüs).  

 

 

Kunst ja tööõpetus: 

 nõiapiibli või rahvakalendri 

valmistamine. 

Tööõpetus: küünla val- 

mistami ne 

klassi 

rahvakalender 

või  

nõiapiibel;  

kokkuvõttev 

end analüüsiv  

töö. (H 90)  

Volbripäev, 1.mai.   (4 tundi) 

Jaanipäev, 24. juuni.  

A. Jakobson „Sõnajalaõie otsija“.  

Toredad luuletused:  

A. Sang „Suvelaulud 1“,  

V. Luik „Suvi“, „Mets“,  

V. Sõelsepp „Kassikakk“,  

O. Arder „Vana tõde“,  

L. Tungal „Konna mure“.  

Õppeteema ja õppeaasta 

kokkuvõte.  

  

 

Õpilane:  

• oskab nimetada eesti  

rahva  

teab tähtpäevade kombeid,  

• jutustab oma kogemustest  

seoses rahvakalendri  

tähtpäevadega,  

• oskab kokku võtta aasta  

jooksul õpitut ning toob  

välja oma tugevamad ja nõrgemad 

oskused.  

• oskab jutustada rahvajuttu  

või legend 

Õpik lk 90-98,  

Tv lk 40-45. 

Volbriöö ja jaanipäeva võrdlus;  

• võlusõnade väljamõtlemine, 

nõiajutu kirjutamine;  

• oma jaanipäevadest 

jutustamine kaardi põhjal;  

• krati väljamõtlemine;  

• rühmatöö: rahvakalendri 

kujundamine ja valmistamine;  

• klassi nõiapiibli tegemine;  

• rahvajuttude ja legendide 

jutustamine;  

• klassiarutelu tänapäeva 

jaanipäeva  

teemal;  

• enese ja õpitu analüüsimine 

 

 

Kultuuriline identiteet:  

rahvakalendri tähtpäevade  

kombestiku uurimine.  

Kunst ja tööõpetus: 

 nõiapiibli või  

rahvakalendri valmistamine.  

 

 

Hinnatav 

õpitulemus:  

klassi 

rahvakalender 

või  

nõiapiibel;  

kokkuvõttev 

end analüüsiv  

töö. (H 90) 
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Terviklikult loetavad teosed: Erich Kästner „Veel üks Lotte“, Astrid Lindgren „Meisterdetektiiv Blomkvist“, Richard Roht „Jutte loomadest“,  

Silvia Rannamaa „Kadri“, Enn Kippel „Meelis“ 
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KIRJANDUSE AINEKAVA 6. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 3, KOKKU 105) 

 

 
 

Õppeteema, 

alateemad. 

Lõiming teiste 

õppekava teemadega 

Tun

de 
Põhimõisted Õppematerjal Õppetegevus 

Soovitatavad õpitulemused 

ja hindamine 

V. KIRJANDUS 

ASTUB LAVALE 

Teatrietendus paberil 

1 näitekirjandu

s 

dialoog 

remark 

vaatus 

stseen 

monoloog 

õ lk 8-9, tv lk 46  teksti täiendamine remarkidega 

 ilukirjanduse žanrite mõistete 

meenutamine ja seletamine 

 

Urmas Vadi, 

„Lendav laev“ 

1-2  õ lk 10-13, tv lk 47  rollides lugemine 

 tegelaste võrdlemine 

 jutustamine endast tegelase rollis 

 rühmatööna eelloo 

väljamõtlemine 

 tekstist mõistete juurde näidete 

leidmine 

 tegelase käitumise üle 

arutlemine 

 dialoogi kirjutamine 

 

omaloominguline töö: dialoog, 

lugemispala eellugu 
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Tekstist saab 

teatrietendus 

2 näidend 

lavastus 

etendus 

lavastaja 

rekvisiitor 

makett 

koreograaf 

õ lk 14-17, tv lk 48-

49 
 teksti põhjal küsimustele 

vastamine, tekstist näidete 

toomine, teatritöötajate 

tööülesannete kirjeldamine 

 teatri kodulehega tutvumine, töö 

ettekandmine 

 teatrimaja joonistamine ja plaani 

tegemine 

 

 

Romaanist 

näidendiks 

2  õ lk 18-23, tv lk 51-

52 
 draama- ja proosateksti võrdlus 

 karakterite iseloomustamine, 

nende võrdlus, tegelaste 

käitumise põhjendamine, oma 

arvamuse avaldamine 

 tegelase monoloogi esitamine 

erineval moel 

 proosateksti draamatekstiks 

muutmine 

 

karakterite kirjeldamine või 

draamateksti proosaks 

tõlkimine 

Eesti teatreid 2 ooper 

operett 

muusikal 

ballett 

 

õ lk 24-27, tv lk 53-

54 
 loetu põhjal tabeli täitmine 

 rühmatööna teatri töötajate või -

liikide põhjal uurimistöö 

koostamine 

 

uurimistöö 



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

Mihkel Ulman, 

„Kohkumatud 

lapsehoidjad“ 

2  õ lk 28-31, tv lk 10-

11 
 monoloogi leidmine tekstist 

 rühmaarutelu 

 katkendi lavastamine 

 tabeli täitmine seriaalide põhjal 

 meelepärase tsitaadi leidmine 

tegelaskõnest 

 intervjuu täiendamine 

küsimustega 

 

katkendi lavastamine 

Toredaid luuletusi   õ lk 32-33  luuletuse esitamine peast 

 luuletuse lavastamine 

 intervjuuküsimuste koostamine  

 

 

V. peatüki kokkuvõte   tv lk 57-58  õpitud mõistete seletamine 

 tegelaskuju kostümeerimine 

 funktsionaalne lugemine: 

ülesannete täitmine 

teatrilavastuse kavalehe põhjal 

 

teatrimõistete kontrolltöö või 

näidendi lavastamise projekt 

VI. LUGEJA AVAB 

TEKSTI 

Müüt kui kirjanduse läte 

1 müüt 

mütoloogia 

õ lk 34-35, tv lk 59  tundmatutele sõnadele vastete 

otsimine 

 teksti kokkuvõtmine 

kavapunktidega 

 maailmaloomismüütide 

tutvustamine  

 maailmaloomismüüdi 

kirjutamine pildi põhjal 

 

omaloominguline töö: 

loomismüüt 
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Rahvalaulud kaante 

vahel 

1 rahvuseepos õ lk 36-37, tv lk 60  Faehlmanni „Loomise“ ja 

„Kalevala“ lugude võrdlemine 

 sampo joonistamine 

 „Kalevala“ ja „Kalevipoja“ 

kohta info otsimine internetist 

 

 

Ümberjutustatud 

regivärsid 

2 regivärss õ lk 38-41, tv lk 61-

62 
 Folklore lehelt Kalevipojaga 

seotud müütide leidmine ja 

nende põhjal kokkuvõtte 

kirjutamine 

 regivärsi proosatekstiks 

tõlkimine 

 lugemise etappide 

teadvustamine, juhitud lugemise 

meetodil teksti lugemine 

(lugemise eesmärgistamine, 

kujutluspildiga töötamine) 

 tundmatud väljendite seletamine 

teatmeteoste abil 

 

Loetud tervikteose hindamine 
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Ilukirjandustekst kui 

teabe-allikas 

2 lugemistüübi

d 

valiklugemin

e 

süvalugemine 

üldlugemine 

õ lk 42-47, tv lk 63-

64 
 lünkade täitmine õpikuteksti 

põhjal 

 ühe spordiala väljamõtlemine 

 lugemistüüpide ja lugemise 

eesmärkide teadvustamine 

 teatmeteksti ja sama teemaga 

ilukirjandusteksti võrdlemine 

 oma treeningutest jutustamine 

 jutu kirjutamine 

spordivõistlustest 

 võistlusjuhise kirjutamine 

 

 

Päevikusse kirjutatud 

raamat 

2 minajutustaja

, kõiketeadev 

jutustaja,  

erinevad 

vaatepunktid 

päevikuvorm 

õ lk 48-53, tv lk 65-

66 
 tegelase käitumise üle 

arutlemine 

 mõttekaardi täitmine 

 tegelast matkiva 

päevikukatkendi kirjutamine 

 tekstilõigu usutavuse üle 

arutlemine 

 tegelaste iseloomustamine 

 oma nimeloo jutustamine 

 teksti vaatepunkti määramine 

 blogi põhjal lugemisülesannete 

täitmine 
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Pilti peitunud tekst 1 koomiks õ lk 54-61, tv lk 67  karakterite iseloomustamine 

piltide järgi 

 juhendi kirjutamine kunstnikule 

 rühmaarutelu koomiksite 

populaarsuse üle 

 koomiksi võrdlemine 

proosatekstiga 

 koomiksi stseeni põhjal 

proosapala kirjutamine 

 lugemiselamuse pildiline 

kujutamine 

 

proosapala või rühmaarutelu 

hindamine 

Toredaid luuletusi   õ lk 62-63  linna- ja maaelu võrdlemine 

 arutlemine tuleohutuse üle 

 

 

VI. peatüki 

kokkuvõte 

  tv lk 68  mõistete leidmine ja lünkteksti 

täitmine õpitu kohta 

 

kontrolltöö õpitud mõistete 

peale  

VII. MINA JA… 

Mina ja raha 

2  õ lk 64-67, tv lk 69  küsitlus taskuraha kulutamise 

kohta 

 rahateemaliste vanasõnade 

tähenduse seletamine 

 raha ja õnne vahelise seose üle 

arutlemine rühmas või paaris 

 arutlemine rahaahnuse teemal 

 

Mina ja minu 

vanemad 

1  õ lk 68-71, tv lk 70  arutlemine eelarvamuste teemal 

 dialoogi ja tegevusplaani 

koostamine 

 luuletuse tõlgendamine 

 märksõnaskeemi täitmine 

 

loetud tervikteose hindamine 
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Mina ja teised 1  õ lk 72-75, tv lk 71  arutelu perereeglite ja sobimatu 

käitumise teemal 

 teisest vaatepunktist kirja 

kirjutamine 

 õpilasvahetuse plusside ja 

miinuste üle arutlemine 

 

kiri 

Mina ja sõprus 2  õ lk 76-79, tv lk 72  karakteritevahelise tüli 

lahendamine paaristööna 

 vabanduskirja ja SMS-i 

kirjutamine 

 esimese kiindumise teemalise 

küsitluse korraldamine 

 

 

Mina ja loodus 2  õ lk 80-83, tv lk 73  looma kirjeldamine loetu põhjal 

 loo sündmuste edasiandmine loo 

tegelasena 

 infootsing õiglase kaubanduse ja 

Lõuna-Aafrika kohta 

 raadiosaate põhjal mõttekaardi 

täitmine 
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Toredaid luuletusi   õ lk 84-85  luuletuste lugemine ja 

tõlgendamine 

 arutelu arvuti kasutamise, 

tervisliku toitumise, 

kaubanduskeskuses ajaveetmise 

üle 

 iseenda ja oma vanemate 

lapsepõlve ajaveetmisvõimaluste 

kirjalik võrdlemine 

 võrdluse kirjutamine enda ja 

oma vanemate lapsepõlve 

ajaviitmisest 

 klassidiskussioon tervisliku 

toitumise teemal 

 

luuletuse esitamine peast 

VII. peatüki 

kokkuvõte 

1  tv lk 74  kolme suhtlemisreegli 

koostamine 

 

 

VIII. Inimene loob 

väärtusi 

Voldemar Panso – 

mees nagu teater 

1  õ lk86-87, tv lk 75  lünkade täitmine Voldemar 

Panso kohta loetud teksti põhjal 

 kuuldud saate põhjal märkmete 

tegemine 
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Faehlmann ja 

Kreutzwald – Eesti 

rahvuseepose loojad 

1 rahvuseepos õ lk 88-89, tv lk 76  küsimusele teksti tsitaadiga 

vastamine 

 linnakaartide uurimine; 

Kreutzwaldi- ja Faehlmanni- 

nimeliste tänavate leidmine 

 valede väidete õigeks 

parandamine loetud teksti põhjal 

 „Puulase ja tohtlase“ muinasjutu 

kuulamine ja samal ajal 

küsimustele vastamine 

 

 

Edgar Valter – 

rohkem kui kunstnik 

1  õ lk 90-91, tv lk 77  E. Valteri illustreeritud 

raamatute leidmine kooli 

raamatukogust, näituse 

korraldamine 

 Sõnale „joonistama“ 

sünonüümide leidmine 

 E. Valteri tsitaadi selgitamine ja 

põhjendamine 

 Pokumaa leheküljelt info 

otsimine 

 

näitus 
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Jaan Rannap – poiste, 

looduse ja spordi 

kirjanik 

1  õ lk 92-92, tv lk 78  Jaan Rannapi elust ja loomingust 

huvitavate faktide kirjapanemine 

tabelisse 

 jutustuse „Agu Sihvka annab 

aru“ katkendi kuulamine ja 

sihvkaliku seletuskirja 

kirjutamine 

 tänapäeva ja nõukogude kooli 

võrdlemine vanavanemate ja 

vanemate abiga 

 

 

Toredaid luuletusi   õ lk 94-96  vanaema intervjueerimine 

 luuletuse mõtte leidmine ja 

ümbersõnastamine 

 luuletuse meeleolu kirjeldamine 

 salmi lisamine luuletusele 

 

 

VIII. peatüki kokkuvõte, 

õpiku kokkuvõte 

2  tv lk 79-82  mõttekaardi koostamine 

mõiste „väärtus“ kohta 

 suurkujude teemalise 

ettekande tegemine rühmatööna 

 Eesti tähtsaimate inimeste 

nimekirja koostamine 

 enda õpitulemuste 

hindamine 

 loetud palade ja 

kirjandustundide sisu 

meenutamine 

 

rühmaettekanne 
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Terviklikult loetavad teosed: E. Bornhöhe ”Tsuja”, F. Molnar ”Pal-tänava poisid”, H. Nõu ”Pea suu!”, H. Nõu ”Tõmba uttu!”, L. Tungal 

”Varesele valu” 
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KIRJANDUSE AINEKAVA 7. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 2, KOKKU 70) 

 

 

Õppeteema, 

alateemad. Lõiming 

õppekava läbivate 

teemade ja teiste 

õppeainetega 

Tunde Põhimõisted Õppematerjal Õppetegevus 
Soovitavad õpitulemused 

ja hindamine 

Õpiku sissejuhatus.  

„Tegelikult on nii“.  

1  Kirjandus  

mäng  

loovus  

Õpik lk 9,  

töövihik: 

ülesanded 1 ja 2.  

 Õppeaasta 

sissejuhatamine, 

õppekirjandusega 

tutvumine, 

õpieesmärkide 

seadmine;  

 teksti lugemine ja 

tõlgendamine;  

 loovtöö kirjutamine ja 

selle ettekandmine 

klassis.  

 

Õpilane:  

 oskab leida 

ilukirjandusliku 

teksti varjatud 

tähendusi;  

 kirjutab loovtöö ja 

esitab selle klassile.  

Hinnatav õpitulemus:  

loovtöö ja esitamine 

klassile.  

KAHEKÕNE 

AUTORIGA 

Kirjutamine ja 

kirjandus meie 

ajastul. 

Võrgumaailm.  

Kuidas rääkida 

kirjandusest?  

2  dialoog  

veeb  

internet  

virtuaalne maailm  

kujutluspilt  

Õpik lk 10–17,  

töövihik: 

ülesanded 3–7.  

 Teemakohaste 

õpikutekstide lugemine;  

 artikli „Netikeel ei riku 

noorte kirjaoskust“ 

analüüsimine;  

 loovharjutused 

netikeelega;  

 klassiarutelu: 

ilukirjanduse tunnuste 

sõnastamine, oma 

Õpilane:  

 mõistab 

ilukirjanduse 

tähendust ja 

võimalusi veebi ja 

filmiga võrreldes;  

 arutleb, milline on 

veebi mõju 

keelekasutusele ja 
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LÕIMING  

Teabekeskkond: 

interneti mõju 

teabekeskkonnale ja 

keelekasutusele.  

lugemiskogemustest 

jutustamine.  

 

mõtestab oma 

seniseid 

lugemiskogemusi.  

 

INIMENE ON 

SALADUS  

O. Luts „Kevade“.  

Kuidas mõista 

tegelast?  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

raamatutegelaste 

kõlbelised väärtused.  

 

Ajalugu: Haridus 

Eestis 19. sajandi II 

poolel ja 20. sajandi 

algul. Talurahvakoolid. 

Venestamine  

3  teose tegelane  

prototüüp  

tegelastüüp  

Õpik lk18–27,  

töövihik: 

ülesanded 8–14.  

 

Lisamaterjal:  

film „Kevade“.  

 „Kevadest“ katkendi 

lugemine;  

 klassiarutelu (õpilane 

kooliprobleemide 

küüsis, õpetaja ja 

lapsevanema vastutus 

vms);  

 loovtöö: lapsevanema 

kiri köstrile;  

 tutvumine tekstiga O. 

Lutsu loomingust, 

raamatutegelaste 

loomisest (prototüübid);  

 filmist „Kevade“ 

katkendi vaatamine.  

 

Õpilane:  

 kujutleb sündmusi 

eri tegelaste 

vaatepunktist;  

 loovtöö: 

lapsevanema kiri 

köstrile);  

 tunneb mõistete 

prototüüp ja 

tegelastüüp 

tähendust,  

 teab peamisi 

küsimusi, mille abil 

tegelast analüüsida.  

 

M. ja T. Tiks „Ja kui 

teile siin ei meeldi...“.  

2  epiteet  Õpik lk 28–35,   Katkendi lugemine;  

 sündmuste kujutamine 

eri tegelaste 

Õpilane:  

 mõistab, et 

kirjandusteos 
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Kuidas toimivad 

kujundid?  

 

LÕIMING  

Ajalugu: nõukogude 

periood ja 

nõukogudeaegne kool.  

 

Eesti keel: eri 

ajastutekeelekasutuse 

uurimine.  

võrdlus  

metafoor  

iroonia  

släng  

töövihik: 

ülesanded 15–20.  

 

Lisamaterjal: 

raamatud 

„Nõukogude aeg 

ja inimene“, 

„Nõukogude kool 

ja õpilane“.  

vaatepunktist (õpetaja, 

õpilased);  

 ajastule omane 

keelekasutus: võrdlus 

tänapäevaga;  

 kujundite õppimine ja 

praktiline harjutamine;  

 nõukogude kooli kohta 

lugude jutustamine 

vanematelt kuuldu või 

raamatute põhjal.  

 

jäädvustab oma 

ajastut;  

 mõistab 

keelekasutuse 

muutumist ajas;  

 tunneb ära peamised 

kujundid ja oskab 

neid ka lausetes 

kasutada.  

 

A. Vallik „Kuidas 

elad, Ann?“.  

J. Parijõgi 

„Teraspoiss“.  

Noortekirjandus – 

kas mängult või 

päriselt?  

Noortekirjandus 

erinevatel ajastutel.  

Noor inimene 

raamatu tegelasena.  

2  noortekirjandus  

õpetlik sõnum  

släng  

sisemonoloog  

Õpik lk 36–50,  

töövihik: 

ülesanne 21.  

 Loetud raamatu 

tegelase analüüsimine 

(Anni ema);  

 arutelu noore ja 

lapsevanema suhetest;  

 arutlemine 

noortekirjanduse üle 

(õpetlikkus, släng);  

 raamatute „Kuidas elad, 

Ann?“ ja „Teraspoiss“ 

peategelaste 

kõrvutamine;  

 loovtöö: sisemonoloogi 

kirjutamine.  

 

Õpilane:  

 oskab arutleda 

noore ja 

lapsevanema suhete 

üle;  

 teab 

noortekirjanduse 

tunnuseid;  

 kirjutab tegelase 

sisemonoloogi.  
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V. Uibopuu „Janu“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 
arutlemine 

noortekirjanduse ja  

inimsuhete üle.  

M. Heinsaar 

„Kohtumine 

Taageperas“.  

Kuidas liigitada 

kirjandust?  

A. Kitzberg 

„Libahunt“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

näidendi tegelase 

käitumise analüüs.  

 

Ajalugu: Eesti 

talurahvas 19. sajandil. 

Kristlus ja 

muinasusund.  

3  värss  

lüürika  

vabavärss  

riim  

eepika  

proosa  

novell  

jutustus  

romaan  

eepos  

dramaatika  

Õpik lk 51–62,  

töövihik: 

ülesanded 22–24.  

 

Lisamaterjal:  

film „Libahunt“.  

 Novelli lugemine ja 

teksti põhjal 

küsimustele vastamine: 

tegelase (Lind-poiss) 

kui kujundi 

kirjeldamine;  

 tegelase kirjeldamine 

remarkide põhjal;  

 kirjanduse põhiliikide 

ja nende tunnuste 

õppimine, mõistete 

kohta ristsõna 

koostamine;  

 töövihiku 

loovülesanded: 

remarkide ja dialoogi 

kirjutamine;  

 filmist „Libahunt“ 

katkendi vaatamine.  

 

Õpilane:  

 oskab näha 

kirjandusteose 

varjatud tähendusi 

(tegelane kui 

kujund);  

 teab kirjanduse 

põhiliike ja nende 

tunnuseid;  

 oskab luulesalmi 

mõtet 

kokkuvõtlikult 

sõnastada;  

 teab remargi 

tähendust ja 

olulisust näidendis 

ja oskab neid ka ise 

loovülesandes 

kasutada.  
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komöödia  

draama  

tragöödia  

Kokkuvõte.  

 

1   Õpik lk 63,  

töövihik: 

ülesanded 25–27.  

 Mõistete kordamine;  

 loovtööde tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused:  

töövihikuülesannete 

täitmine;  

loovtöö kirjutamine.  

KIRJANDUSEST 

TÄRKAB RAHVUS  

Eesti kirjanduse 

algus.  

Kristjan Jaak 

Peterson: poeet 

mineviku varjust.  

Tuntud lood Kristjan 

Jaak Petersonist.  

 

LÕIMING  

Eesti keel: 

emakeelepäev.  

3  tarbeluule  

juhuluule  

rahvusluuletaja  

Õpik lk 64–69,  

töövihik: 

ülesanded 28–30.  

 

Lisamaterjal: tele 

saade 

„Muuseumirott“  

 Kristjan Jaak Petersoni 

luuletuste lugemine,  

 Petersoni 

päevaraamatust 

katkendi kuulamine;  

 Petersoniga seotud 

faktide kinnistamine 

töövihikuharjutusega;  

 „Käsu Hansu 

kaebelaulu“ katkendi 

kirjapildi uurimine ning 

tänapäevastamine;  

 juhuluuletuse 

kirjutamine.  

 

Õpilane:  

 teab olulisemaid 

nimesid ja teoseid, 

mis on seotud eesti 

kirjanduse 

algusaegadega;  

 teab mõistet 

juhuluule.  

Hinnatav õpitulemus:  

juhuluuletus.  

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=102170
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=102170
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=102170
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F. R. Faehlmann  

„Muinaslugu 

Kalevipojast“.  

F. R. Kreutzwald  

„Kalevipoeg“.  

Eepos – luule või 

lugu?  

„Kalevipoeg 2.0“  

 

LÕIMING  

Kunst: Kalevipoeg 

kunstis, Kalevipoja 

joonistamine.  

3  müüt  

mütoloogia  

pseudomütoloogia  

eepos  

regivärss  

parallelism/ 

mõttekordus  

lugulaul  

Õpik lk 70–81,  

töövihik: 

ülesanded 31–34.  

 

Lisamaterjal: 

raamat 

„Kalevipoeg 

kunstis“, 

veebilehekülg  

 Katkendite lugemine,  

 Kalevipoja kui 

tegelaskuju analüüs: 

kurjam või kangelane?;  

 teksti põhjal regivärsi 

tunnuste sõnastamine,  

 katkendi sisu 

ümberjutustamine;  

 „Kalevipoja“ ja 

„Kalevipoeg 2.0“ 

sisuliste ja vormiliste 

sarnasuste kõrvutamine;  

 Kalevipoeg kunstis: 

kunstiraamatust ja/või 

veebist näidete 

toomine;  

 Kalevipoja 

joonistamine.  

 

Õpilane:  

 tunneb mõistet 

eepos ja eepose 

tunnuseid, oskab 

neid tekstis ära 

tunda;  

 tunneb „Kalevipoja“ 

sünnilugu ja 

Kalevipoega kui 

mitmepalgelist 

tegelaskuju;  

 mõistab, et eepos on 

ajaga kaasas käivat 

nähtus,  

 nimetab moodsa 

eepose tugevusi ja 

nõrkusi.  

 

Ärkamisaeg.  

Johann Voldemar 

Jannsen.  

Esimene 

üldlaulupidu.  

Lydia Koidula luule.  

2  ärkamisaeg  

laulev revolutsioon  

isikustamine  

Õpik lk 82–88,  

töövihik: 

ülesanne 35.  

 

Lisamaterjal:  

film „Laulev 

revolutsioon“.  

 Ärkamisaja olulisemate 

sündmuste 

tundmaõppimine;  

 Lydia Koidula 

isamaaliste luuletuste 

ettelugemine, teksti 

kohta küsimustele 

vastamine;  

 loetu põhjal lünkteksti 

täitmine töövihikus;  

Õpilane:  

 teab ärkamisaja 

olulisemaid 

sündmusi;  

 oskab kirjeldada 

meeleolu 

isamaalistes 

luuletustes;  

http://kreutzwald.kirmus.ee/et/kalevipoeg
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LÕIMING  

Ajalugu: ärkamisaeg.  

 filmist „Laulev 

revolutsioon“ 

katkendite vaatamine.  

 

 tunneb luuletuses 

ära isikustamise.  

 

H. Runnel „Luule on 

hääleta laul“.  

Kuidas esitada 

luulet?  

 

LÕIMING  

Muusika: luule ja 

laulu seosed.  

3  etlemine 

luuleprõmm  

Õpik lk 89–92,  

töövihik: 

ülesanded 36 ja 

37.  

 Luule ja laulu seoste 

üle arutlemine ja selle 

kohta tabeli täitmine;  

 luulevõistluste kohta 

artikli lugemine,  

 tundmatute sõnade 

kohta tähenduse 

otsimine,  

 artikli põhjal 

küsimustele vastamine.  

 

Õpilane:  

 teab näpunäiteid 

edukaks etlemiseks;  

 loeb klassi ees peast 

luuletuse.  

 

Rahvaluule – autorita 

looming.  

Jakob Hurt. Folkoori 

põhiliigid.  

Folkloor kui 

telefonimäng.  

Netifolkloor.  

 

LÕIMING  

3  rahvaluule folkloor 

rahvalaul  

kiigelaul vanasõna 

keerdküsimus 

anekdoot naljand 

linnalegend 

netifolkoor  

Õpik lk 93–102,  

töövihik: 

ülesanded 38 ja 

39,  

Lisamaterjal: 

ebaas  

 Rahvaluule olemuse ja 

kogumise ajaloo 

uurimine;  

 rahvalaulu (kiigelaulu) 

põhjal kombestikust 

teadasaamine;  

 vanasõnade sisu üle 

arutlemine, 

vanasõnadele 

humoorikate variantide 

pakkumine;  

 keerdküsimuste 

lahendamine, 

anekdootide 

jutustamine;  

Õpilane:  

 mõistab folkloori 

olemust,  

 teab folkloori 

põhiliike ja oskab 

nende kohta näiteid 

tuua.  

http://www.folklore.ee/
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Kultuuriline 

identiteet: eesti 

rahvaluule käsitlemine.  

 

Ajalugu: Eesti 

külaühiskond 19. 

sajandil.  

 linnalegendide ja 

netifolkloori lugemine 

ja jutustamine.  

 

Kokkuvõte.  2   Õpik lk103,  

töövihik: 

ülesanded 40–43  

 Mõistete kordamine;  

 ülesannete ja loovtööde 

tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused: 
töövihikuülesannete 

täitmine; loovtöö 

kirjutamine.  

KIRJANIK TEEB 

AJALUGU  

Carl Robert 

Jakobson „Eesti 

rahva valguse-, 

pimeduse- ja 

koiduaeg“.  

 

LÕIMING  

Ajalugu: ärkamisaeg.  

2   Õpik lk 104–110,  

töövihik: 

ülesanded 44–45.  

 Ajaloolise kirjanduse 

mõtestamine;  

 Carl Robert Jakobsoni 

isamaakõne lugemine,  

 teksti põhjal 

küsimustele vastamine;  

 võrdlus luuletusega 

„Veel pole kadund 

kõik“.  

 

Õpilane:  

 oskab nimetada 

ajaloolise kirjanduse 

ja ajalooõpiku 

sarnasusi ja 

erinevusi;  

 sõnastab C. R. 

Jakobsoni 

isamaakõne 

seisukohad, arutleb 

nende üle.  

 

Kuidas pidada 

kõnet?  

3  pöördumine  

avasõnad  

Õpik lk 111–113,   Kõnepidamise etappide 

ja võtete määratlemine 

loetud katkendi põhjal;  

 kõne ettevalmistamine;  

Õpilane:  

 teab kõnepidamise 

etappe;  
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LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

kõne sõnum, 

suhtumine kuulajasse.  

 

Eesti keel: kõne 

keelekasutus.  

põhisõnum  

töövihik: 

ülesanne 46.  

 

Lisamaterjal:  

L. Meri kõne  

 kõnede pidamine.  

 

 peab klassi ees 

kõne.  

Hinnatav õpitulemus:  

kõne.  

K. A. Hindrey 

„Urmas ja Merike“.  

Kirjandus trikitab 

ajalooga.  

 

LÕIMING  

Ajalugu: Eesti 

muinasajal.  

3   Õpik lk 114–121.  

 

Lisamaterjal:  

film „Malev“.  

 Muinas-Eesti eluolu 

kirjeldamine loetud 

katkendi põhjal;  

 teabeteksti lugemine 

ajaloo kujutamisest 

kirjandusteoses;  

 loovtöö kirjutamine: 

millisena kujutan ette 

Eesti küla aastal 1000;  

 filmi „Malev“ 

vaatamine.  

 

Õpilane:  

 tunneb 

ajalooainelise 

kirjanduse eripära ja 

allikaid;  

 arutleb, kuivõrd 

võib kirjanik 

ajalugu kujutades 

oma fantaasiat 

kasutada;  

 kirjutas 

ajalooainelise 

loovtöö.  

 

A. Kivirähk „Mees, 

kes teadis ussisõnu“.  

2   Õpik lk 122–132.  

 

Lisamaterjal:  

 Katkendite lugemine, 

teksti põhjal 

küsimustele vastamine: 

ajaloolise olustiku ja 

Õpilane:  

 mõtestab kirjanduse 

rolli ajaloo 

vahendajana ja 

http://vp1992-2001.president.ee/est/k6ned/K6ne.asp?ID=4066
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E. Bornhöhe 

„Tasuja“.  

 

LÕIMING  

Kultuuriline 

identiteet: Eesti ajaloo 

ainelise teose käsitlus.  

 

Ajalugu: Eesti 

keskajal .Jüriöö 

ülestõus.  

 

Eesti keel: eesti keel 

tulevik.  

artikkel „Kas 

eesti keelel on 

tulevikku?“  

ajalooliste sündmuste 

kirjeldamine;  

 lugudes käsitletava 

probleemi sõnastamine;  

 ajalooliste romaanide 

kohta kirjutatud kriitika 

mõtestamine;  

 klassiarutelu ja/või 

rühmatöö Andrus 

Kivirähu romaani 

katkendi põhjal: kas 

eesti keelel on 

tulevikku?  

 

seostab kauge 

mineviku probleeme 

tänapäevaga (nt 

keeleküsimus);  

 teeb vahet kunstitõel 

ja ajalootõel.  

 

J. Tamm „Isa 

õpetus“.  

J. Üdi „Olen 

pärisori“.  

Kuidas liigitada 

luulet?  

K. E. Sööt 

„Koerakoonud“.  

3  ballaad proosaluule  Õpik lk 133–137,  

töövihik: 

ülesanne 47.  

 Ajalooteemaliste 

luuletuste lugemine ja 

kõrvutav analüüs;  

 luuleliikide õppimine ( 

jutustav luule, proosa ja 

luule kokkupuutealad), 

nende tunnuste 

eritlemine;  

 teksti põhjal 

küsimustele vastamine;  

 dialoogi kirjutamine 

luuletuse põhjal.  

Õpilane:  

 tunneb jutustava 

luule liike;  

 oskab nimetada 

ballaadi ja 

proosaluuletuse 

tunnuseid.  

 

http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,6318
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,6318
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,6318


Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

A. Alliksaar 

„Veendumus“.  

 

LÕIMING  

Ajalugu: ajalooteema 

luules.  

 

J. Liiv „Eile nägin ma 

Eestimaad!“.  

Jürgen Rooste, „eile 

näen ma 

eestimaad...“  

 

LÕIMING  

Kultuuriline 

identiteet: kirjanduse 

mõju eesti rahvuse 

kujunemisele.  

2   Õpik lk 138–143,  

töövihik: 

ülesanne 48  

 Ajastu miljöö 

kirjeldamine luuletuse 

põhjal;  

 luuletuse sisu põhjal 

jutu kirjutamine;  

 kujundite analüüsimine;  

 Juhan Liivi ja Jürgen 

Rooste luuletuste 

võrdlemine;  

 raamatute ja kirjanike 

rolli mõtestamine.  

 

Õpilane:  

 oskab mõtestada 

luulet lugude 

jutustamise ja ajastu 

kirjeldamise 

vahendina;  

 sõnastab luuletuses 

kirjeldatud 

probleeme ja oskab 

nende üle arutleda.  

 

Kuidas kirjutada 

arutlust?  

3  jutustav tekst 

kirjeldav tekst 

arutlev tekst  

probleem  

kirjutamisblokk  

Õpik lk 144–146.   Kirjeldamise, 

jutustamise ja 

arutlemise kõrvutamine 

ühe luuleteksti näitel;  

 arutleva teksti tunnuste 

ja ülesehituse 

õppimine;  

 arutluse kirjutamine.  

 

Õpilane:  

 eristab jutustavat, 

kirjeldavat ja 

arutlevat teksti;  

 tunneb kirjaliku 

arutluse ülesehitust;  

 teab kirjutamisbloki 

murdmise võtteid;  
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 oskab kirjutada 

arutlevat teksti.  

 

Kokkuvõte  2   Õpik lk 147, 

töövihik: 

ülesanded 49–51.  

 Mõistete kordamine;  

 ülesannete ja loovtööde 

tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused:  

töövihikuülesannete 

täitmine; loovtöö.  

POEET NÄITAB 

KEELT  

A. Ehin „Kimbuke 

sinilolli...“.  

Jaan Pehk 

„Kossuajad“.  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond: info 

otsimine veebist ja 

teatmeteostest.  

2  absurd absurdiluule  

palindroom  

onomatopöa  

Õpik lk 148–153,  

töövihik: 

ülesanne 52.  

 

Lisamaterjal: 

LINK  

 Luuletuste lugemine,  

 dialoogi kirjutamine;  

 Andres Ehini ja tema 

loomingu kohta veebist 

ja/või teatmeteostest 

uurimine.  

 

Õpilane:  

 mõistab absurdi 

tähendust, 

absurdiluule eripära,  

 tunneb absurdiluule 

loomise võimalusi,  

 oskab neid 

harjutuses ka ise 

rakendada.  

 

H. Runnel „Usu mu 

musu“.  

Wimberg „ralli läbib 

külateed“.  

1  kordus 

kassetipõlvkond  

Õpik lk 154–159.  

Lisamaterjal: 

LINK  

 Luuletuste lugemine;  

 luuletuse põhjal jutu 

kirjutamine;  

 luuletuse ja 

lapsemeelsuse seoste 

üle arutlemine.  

Õpilane:  

 teab luuletuse 

loomiseks 

kasutatavaid 

keelemängulisi 

võimalusi 

http://lib.werro.ee/index.php/lasteosakond/teated/116-andres-ehin.html
http://60ndadeestikirjanduses.weebly.com/
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P.-E. Rummo 

„Mäng“.  

 (palindroom, 

kordus, 

helijäljendus);  

 teab mõistet 

kassetipõlvkond.  

 

Kuidas luua 

tekstikava?  

 

LÕIMING  

Muusikaõpetus: 

muusika kasutamine 

tekstikava esituse 

kujundamine 

muusikaga.  

4   Õpik lk 160–161.   Tekstikava loomise 

põhimõtete ja 

komponentidega 

tutvumine;  

 tekstikavade 

koostamine;  

 tekstikavade esitamine.  

 

Õpilane:  

 oskab valida 

tekstikava 

loomiseks teema ja 

sellele vastavad 

tekstid,  

 seab tekstikava 

kokku üksi või 

rühmatööna;  

 esitab tekstikava 

klassile või osaleb 

tekstikava 

esitamisel.  

 

Andrus Rõuk 

„Silmades taevas ja 

meri“.  

Aapo Ilves 

„paleosavi...“.  

1  akrostihhon  

anagramm  

Õpik lk 162–163,  

töövihik: 

ülesanded 53 ja 

54,  

 

Lisamaterjal:  

 Luuletuste lugemine;  

 akrostihhoni 

kirjutamine, 

anagrammide 

lahendamine.  

 

Õpilane:  

 tunneb mõisteid 

akrostihhon ja 

anagramm,  

 oskab akrostihhoni 

ja anagrammi ise 
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LÕIMING  

Ajalugu: nõukogude 

periood ja tsensuur.  

internetiallikad  kirjutada ja 

lahendada.  

 

Doris Kareva 

„Concerti strumenti e 

voce“.  

J. Viiding „Teade 

Chrisian 

Morgensternile“.  

1   Õpik lk 164–166.   Luuletuste 

ettelugemine;  

 teksti rütmi ja kõla 

kirjeldamine.  

 

Õpilane:  

 oskab kirjeldada 

luuletuse keelelist 

kõla.  

 

J. Üdi „Autoportree 

selgituseks“.  

Kuidas luua 

kirjaniku portreed?  

 

LÕIMING  

Tehnoloogia ja 

innovatsioon: 
PowerPoint-esitluse 

tegemine tunnis.  

4  keele kõla  

portree  

tavapärane portree 

isikupärane portree  

Õpik lk 167–169,  

töövihik: 

ülesanded 55–57,  

 

Lisamaterjal:  

teatmeteosed,  

internetiallikad.  

 Jüri Üdi „Autoportree 

selgituseks“ lugemine;  

 kirjaniku 

portreteerimise 

õppimine,  

portree koostamine;  

 portreede esitamine.  

 

Õpilane:  

 oskab üksi või 

paaristööna ette 

valmistada ja kokku 

seada kirjaniku 

portree,  

 esitab selle klassile: 

seinaleht, 

slaidiesitlus, 

lühifilm vms.  

Hinnatav õpitulemus: 

kirjaniku portree ja selle 

esitlus.  

Kas võõras või oma 

keel? Õigekiri ja 

„valekiri“.  

2   Õpik lk 170–172,   Võrukeelsete luuletuste 

lugemine;  
Õpilane:  

 oskab iseloomustada 

võru keelt ja 
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LÕIMING  

Eesti keel: eesti keele 

murded ja õigekiri.  

Teabekeskkond: 

interneti-allikate 

kasutamine ja 

internetikeel.  

töövihik: 

ülesanded 58 ja 

59,  

 

Lisamaterjal: 

internetiallikad  

 võrukeelse kirjanduse 

kohta uurimine 

internetist;  

 punkluule 

keelekasutuse 

iseloomustamine.  

 

võrukeelset 

kirjandust;  

 oskab iseloomustada 

punkluule 

keelekasutust ja  

 oskab seda seostada 

internetikeelega.  

 

Tviteratuur.  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

internetiallikad ja 

internetikeel.  

2   Õpik lk 173–174,  

töövihik: 

ülesanded 60 ja 

61  

 

 Interneti suhtluskanali 

Twitter eeskujul 

tekkinud lühivormi 

tviteratuuri uurimine;  

 tviteratuurivormis 

lugude kirjutamine.  

 

Õpilane:  

 teab mõistet 

tviteratuur ja oskab 

selle üle arutleda;  

 oskab kirjutada 

tviteratuuri-vormis 

lugu.  

 

Kokkuvõte  1   Õpik lk 175,  

töövihik: 

ülesanne 62.  

 Mõistete kordamine;  

 ülesannete ja loovtööde 

tegemine.  

 

Hinnatav õpitulemus: 
täidetud 

töövihikuülesanded; 

loovtöö.  

Lõppsõna.  

Kahekõne kajab 

vastu.  

2   Õpik lk 176–179,  

töövihik: 

ülesanne 63.  

 Õppeaasta kokkuvõte;  

 Hando Runneli 

„Kirjatarkused“ 

lugemine;  

Õpilane:  

 oskab arutleda 

kirjanduse rolli ja 

mõju üle;  



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

 vabalt valitud 

kirjanikuga dialoogi 

kirjutamine;  

 dialoogide esitamine.  

 

 kirjutas dialoogi 

vabalt valitud 

kirjanikuga.  

  

Terviklikult loetavad teosed: l. Koidula „Säärane mulk“, K. Reimus „Haldjatants“, O. Luts „Kevade“, A. Vallik „Kuidas elad, Ann?“, J. Krüss 

„Timm Thaler ehk müüdud naer“ 
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KIRJANDUSE AINEKAVA 8. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 2, KOKKU 70) 

 

Õppeteema, 

alateemad. Lõiming 

õppekava läbivate 

teemade ja teiste 

õppeainetega 

Tunde Põhimõisted Õppematerjal Õppetegevus 
Soovitavad õpitulemused 

ja hindamine 

Sissejuhatus.  

Kirjaniku kutse.  

A. Tšehhov „Rõõm“.  

Kanalite kütkes.  

Mida pakub 

ilukirjandus?  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond: 
meediakanalid ja 

nende mõju.  

2  Meedia  

„väike inimene“  

Õpik lk 6–13,  

töövihik: ülesanded 

1–5.  

 

Lisamaterjal: tekst 

meedia mõjust 

lastele ja 

meediakirjaoskusest  

 Õppeaasta 

sissejuhatamine, 

õppekirjandusega 

tutvumine, 

õpieesmärkide 

seadmine;  

 Tšehhovi novelli 

lugemine, peategelase 

analüüs;  

 dialoogi kirjutamine ja 

klassis ettelugemine;  

 raamatu ja sülearvuti 

võrdlemine (Venni 

diagramm), tulemuste 

esitamine tahvlil.  

 

Õpilane:  

 oskab analüüsida 

tegelast;  

 oskab tegelase 

käitumise põhjal 

sõnastada novellis 

käsitletud 

probleemi;  

 oskab võrrelda 

internetiallikate ja 

raamatute mõju 

inimesele.  

Hinnatav õpitulemus:  

dialoogi kirjutamine ja 

esitamine.  

ÜHISKONDLIKUD 

OLEVUSED  

J. D. Salinger 

„Kuristik rukkis“.  

2  eepika  

eepos  

romaan  

Õpik lk 14–25,  

töövihik: ülesanded 

6 ja 7.  

 Romaanikatkendi 

lugemine,  

 tegelaste analüüsimine;  

 katkendi põhjal 

jutustamine;  

 proosakirjanduse 

mõistete kordamine;  

Õpilane:  

 teab 

proosakirjanduse 

mõisteid;  

 teab 

tegelaseanalüüsiga 

http://www.teatoimeta.ee/Vaike_laps_meedia_ja_meediakasvat_5.htm
http://www.teatoimeta.ee/Vaike_laps_meedia_ja_meediakasvat_5.htm
http://www.teatoimeta.ee/Vaike_laps_meedia_ja_meediakasvat_5.htm
http://www.teatoimeta.ee/Vaike_laps_meedia_ja_meediakasvat_5.htm
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Kuidas toimivad 

tegelased?  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

romaani tegelaste 

väärtussuhtumised.  

novell  

jutustus  

vaatepunkt  

minavorm  

temavorm  

peategelane  

kõrvaltegelane  

episoodiline 

tegelane  

tegelastüüp  

karakter  

 tegelaseanalüüsi 

mõistete õppimine;  

 ristsõna koostamine.  

 

seotud mõisteid, 

oskab nende kohta 

näiteid tuua.  

 

D. Leesalu „Mängult 

on päriselt“.  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond“: 

moodsad  

infokanalid ja nende 

mõju.  

1   Õpik lk 26–29,  

töövihik: ülesanded 

8 ja 9.  

 Katkendite lugemine;  

 loo vaatepunkti 

kirjeldamine,  

 tegelaste 

iseloomustamine;  

 klassiarutelu: SMS, 

MSN, foto 

kirjandusteoses.  

 

Õpilane:  

 oskab analüüsida, 

kelle vaatepunktist 

on lugu esitatud.  
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Eesti keel: SMS-i, 

MSN-i kasutus, 

õigekeelsus.  

M. Punak 

„Kõnelused“.  

Mis sünnib laval?  

M. Karusoo „Laste 

ristiretk“.  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond: 
moodsad infokanalid 

ja nende mõju.  

Ajalugu: eesti 

lähiajalugu (1990. 

aastad).  

5  dialoog  

pinge  

intriig  

vaatus  

stseen e pilt  

remark  

lavastus  

dramatiseering  

Õpik lk 30–45,  

töövihik: ülesanded 

10 ja 11.  

 

Lisamaterjal: 

„Netinoored 

muudavad maailma“  

 klassiarutelu 

internetisuhtluse 

võimaluste ja ohtude 

üle;  

 näitekirjanduse 

mõistete 

konspekteerimine 

töövihikusse;  

 näidendi lugemine, 

näitekirjanduse 

tunnuste eritlemine;  

 näidendi lavastamisega 

seotud mõistete 

tundmaõppimine;  

 stseeni lavastamine;  

 kirjalik töö: tegelase 

profiili loomine.  

 

Õpilane:  

 kirjutab arutluse 

„Virtuaalse 

hoolivuse 

võimalused“;  

 oskab kirjeldada ja 

iseloomustada 

loetud näidendi 

tegelasi (profiili 

loomine);  

 teab näitekirjanduse 

tunnuseid;  

 teab lavastamise 

etappe.  

Hinnatavad 

õpitulemused:  

arutluse kirjutamine; 

tegelase profiili loomine.  

S. Henno „Mina olin 

siin“.  

Kirjandus kaadrites.  

2  kaader  

kaadritagune hääl  

stsenaarium  

ekraniseering  

Õpik lk 46–58,  

töövihik: ülesanded 

12–14.  

 romaanikatkendite 

lugemine;  

 loo jutustamine 

erinevate tegelaste 

vaatepunktidest;  

 kirjanduse ja filmi 

võrdlus;  

Õpilane:  

 teab filmi ja 

kirjandusteose 

sarnasusi ja 

erinevusi;  

http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=9887
http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&code=9887
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W. Golding 

„Kärbeste jumal“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 
austav suhtumine teise 

inimese omandisse; 

liidrite teke ja nende 

vastutus.  

 

Lisamaterjal:  

filmid „Kärbeste 

jumal“ ja „Mina olin 

siin“.  

 filmidest „Kärbeste 

jumal“ ja „Mina olin 

siin“ katkendite 

vaatamine;  

 klassiväitlus „Kärbeste 

jumala“ katkendi 

põhjal.  

 

 oskab nimetada 

filmiliku 

kirjandusteose 

tunnuseid.  

Hinnatav õpitulemus:  

oma seisukohtade 

sõnastamine ja 

põhjendamine 

klassiväitluses.  

Kokkuvõte.  2   Õpik lk 59.   Mõistete kordamine,  

 kirjalike ülesannete 

tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused:  

kirjalike ülesannete 

täitmine.  

KÄRSITUD 

VÄRSID  

W. Whitman „Laul 

maanteest“.  

A. Puškin „Vang“.  

2  meeleolu  Õpik lk 60–63,  

töövihik: ülesanne 

15.  

 

Lisamaterjal:  

A. Puškini 

sügisluule saates 

„Luuleruum“  

 Luuletuste lugemine ja 

nendes sisalduva 

meeleolu suuline 

kirjeldamine,  

 luuletuse põhjal 

suuliselt jutustamine;  

 Puškini luuletuste 

kuulamine.  

 

Õpilane:  

 oskab kirjeldada 

luuletuses olevat 

meeleolu,  

 oskab jutustada 

luuletuse põhjal.  

 

Arvi Siig „Öösinine 

taevas...“.  

Kuidas mõista luulet?  

2  lüürika  

seotud kõne  

Õpik lk 64–66,  

töövihik: ülesanded 

16–20.  

 Luuletuste lugemine, 

nende meeleolu 

kirjeldamine;  

Õpilane:  

 oskab võrrelda 

meeleolu erinevates 

luuletustes,  

http://194.126.108.84/helid?main_id=1648601
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vabavärss  

teema  

meeleolu  

kujund  

epiteet  

võrdlus  

 luuletuse põhjal jutu 

kirjutamine ja klassile 

esitamine;  

 luuletusest võrdluse ja 

epiteedi otsimine.  

 

 oskab leida võrdlusi 

ja epiteete;  

 oskab kirjeldada 

lugemisel tekkinud 

kujutluspilti.  

 

G. Suits „Ühte laulu 

tahaks laulda“ jt 

luuletused.  

M. Under 

„Sügisemaru“.  

 

LÕIMING  

Ajalugu: 20. sajandi 

alguse 

noorteliikumised, 

Noor-Eesti ja Siuru.  

2  sümbol  

metafoor  

isikustamine  

Õpik lk 67–71, 

töövihik: ülesanded 

21–25.  

 

Lisamaterjal:  

telesaade „Siuru 

tormid ja tungid 

Tallinnas“  

 luuletuse lugemine, 

teema sõnastamine;  

 luuletuse kujundite 

seletamine;  

 pildi põhjal luuletuse 

kirjutamine.  

 

Õpilane:  

 oskab sõnastada 

luuletuses sisalduva 

teema;  

 tunneb ära sümboli, 

metafoori ja 

isikustamise;  

 oskab isikustada 

loodusnähtuse 

kirjeldust.  

Hinnatav õpitulemus:  

pildi põhjal kirjutatud 

luuletus.  

Marie Under 

„Lõoke“, „Sirelite 

aegu“. Sonett.  

4  sonett  

stroof  

Õpik lk 72–77,  

töövihik: ülesanded 

26–30.  

 Luuletuste lugemine ja 

analüüsimine;  

 luuletustele sobivate 

riimide otsimine, 

algriimide ja 

Õpilane:  

 tunneb luule 

vormianalüüsi 

peamisi mõisteid,  

http://www.youtube.com/watch?v=Y2zTp71osBI
http://www.youtube.com/watch?v=Y2zTp71osBI
http://www.youtube.com/watch?v=Y2zTp71osBI


Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

William Shakespeare 

ja inglise sonett.  

Luuletuse luustik.  

J. Kross „Wikmani 

poisid“.  

 

Ajalugu: Inglismaa 

XVI sajandil.  

riim  

riimiline luule  

vabavärsiline 

luule  

algriim  

lõppriim  

paarisriim  

süliriim  

ristriim  

segariim  

 

Lisamaterjal:  

W. Shakespeare´i 

sonetid saates 

„Luuleruum“  

mõttekorduste 

otsimine,  

 arhailiste sõnade 

luuletekstist 

väljakirjutamine ja 

selgitamine;  

 värsiskeemile 

vastavate värsside 

otsimine ja 

väljakirjutamine 

õpikust;  

 romaanist „Wikmani 

poisid“ katkendi 

lugemine 

(luuleanalüüsi teemal),  

 klassiarutelu katkendi 

teemal;  

 William Shakespeare´i 

sonettide kuulamine.  

 

 oskab luuletusest 

vormitunnuseid üles 

leida;  

 teab soneti 

tunnuseid.  

 

Ellen Niit „Las ma 

olen lind...“ jt 

luuletusi.  

K. Merilaas 

„Rannapääsuke“.  

 

LÕIMING  

2  allegooria  

poeem  

Õpik lk 78–81.   Luuletuse lugemine ja 

sisu kokkuvõtlik 

sõnastamine;  

 poeemi lugemine, 

poeemi tunnuste 

eritlemine;  

 poeemi sisu ümber 

jutustamine, selle üle 

arutlemine;  

Õpilane:  

 oskab ära tunda ja 

lahti seletada 

luuletuses 

sisalduvat 

mõistukõnet;  

 teab poeemi 

tunnuseid;  

http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=1632351
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Kultuuriline 

identiteet: eestluse 

kujutamine Kersti 

Merilaasi poeemis.  

 poeemi põhjal lühikese 

proosapala kirjutamine.  

 

 oskab poeemi sisu 

ümber jutustada ja 

selle üle arutleda.  

Hinnatav õpitulemus:  

luuletuse põhjal proosapala 

kirjutamine.  

J. Kaplinski „Lumi 

sulab...“ jt luuletusi.  

A. Suuman „KUI 

MIDAGI ÖELDA 

POLE“ jt luuletusi.  

Haikutavad read.  

2  lihtne luule  

proosaluule  

piltluule  

haiku  

Õpik lk 82–90.  

 

Lisamaterjal:  

õppevideo „Kuidas 

kirjutada haikut?“  

 Luuletuse lugemine, 

tekkinud kujutluspildi 

kirjeldamine;  

 klassiarutelu n-ö suurte 

küsimuste üle: Kes me 

oleme? Kust me 

tuleme? Kuhu me 

läheme?;  

 lühikese luuletuse 

põhjal proosapala või 

pikema luuletuse 

kirjutamine;  

 piltluuletuse ja haiku 

kirjutamine.  

Õpilane:  

 oskab luuletuse sisu 

oma sõnadega 

kirjeldada ja kokku 

võtta;  

 tunneb piltluuletust 

ja haikut,  

 oskab kirjutada 

haikut ja 

piltluuletust.  

Hinnatav õpitulemus:  

haiku; piltluuletus.  

Kokkuvõte.  2   Õpik lk 91, töövihik: 

ülesanded 31–33.  

 Mõistete kordamine, 

kirjalike ülesannete 

tegemine.  

Hinnatavad 

õpitulemused:  

kirjalike ülesannete 

täitmine.  

IMELINE 

OLEMATU  

2  sissejuhatus  

sõlmitus  

Õpik lk 92–100,  

töövihik: ülesanne 

34.  

 Novelli lugemine, 

sündmuste ja tegelaste 

analüüs;  

Õpilane:  

 teab novelli 

ülesehituse etappe,  

http://www.youtube.com/watch?v=pSXrBU0wRT8
http://www.youtube.com/watch?v=pSXrBU0wRT8
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M. Heinsaar „Tere“.  

Jututrepi astmetel.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

novelli tegelaste 

analüüs.  

teemaarendus  

teema  

allteema  

kulminatsioon  

lõpplahendus  

puänt  

avatud lõpp  

suletud lõpp  

 loo ülesehituse 

etappide määramine.  

 

 oskab neid loetud 

tekstist leida.  

 

Muinasjutt „Tark 

talutüdruk“.  

P. Coelho 

„Alkeemik“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

alkeemia seos 

väärtuste õpetamisega.  

4  muinasjutt  

imemuinasjutt  

loomamuinasjutt  

muinasjutu 

tunnused  

motiiv  

kunstmuinasjutt  

Õpik lk 101–110,  

töövihik: ülesanded 

35–37.  

Lisamaterjal: tekst 

alkeemiast ja 

astroloogiast  

 Muinasjutu lugemine, 

selle õpetliku sõnumi 

sõnastamine;  

 muinasjutu tunnuste ja 

liikide määratlemine;  

 arhailistele sõnadele 

vastete leidmine;  

 jututähe täitmine.  

 

Õpilane:  

 teab muinasjutu 

liike ja tunnuseid;  

 tunneb mõistet 

kunstmuinasjutt.  

 oskab leida 

tähendusi 

tundmatutele 

sõnadele.  

 

A. de Saint-Exupéry 

„Väike prints“.  

4  ulmekirjandus  

teaduslik ulme  

Õpik lk 111–123,  

töövihik: ülesanne 

38–41.  

 Ulmekirjanduse 

tekstide lugemine;  

 tabeli täitmine 

ulmekirjanduse liikide 

kohta;  

Õpilane:  

 teab ulmekirjanduse 

liike ja nende 

tunnuseid;  

http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/renessanss/renessanss_exe/astroloogia_ja_alkeemia.html
http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/renessanss/renessanss_exe/astroloogia_ja_alkeemia.html
http://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/renessanss/renessanss_exe/astroloogia_ja_alkeemia.html
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P. Pullman „Kuldne 

kompass“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

isikupära 

väärtustamine 

„Väikese printsis“.  

õuduskirjandus  

fantaasiakirjandus  

 

Lisamaterjal:  

kuuldemäng „Väike 

prints“  

 töövihiku 

loovülesannete 

täitmine kujundliku 

mõtlemise 

harjutamiseks;  

 kuuldemängukatkendi 

kuulamine,  

 arutlemine „Väikese 

printsi“ üle.  

 

 arutleb loovalt 

ulmekirjanduse 

teoste sisu üle.  

 

Kirjandusteos ühe 

säutsuga.  

T. Pratchett 

„Autojuhid“.  

 

LÕIMING  

Teabekeskkond: 

internetikanal Twitter 

ja selle põhjal tekkinud  

kirjandusliik 

tviteratuur.  

4  säuts  

tviteratuur  

Õpik lk 124–130,  

töövihik: ülesanded 

42 ja 43.  

 Mõiste tviteratuur 

meeldetuletamine;  

 katkendi lugemine ja 

selle kohta säutsu 

kirjutamine;  

 klassikaaslastega 

valitud muinasjuttude 

kohta säutsude 

kirjutamine;  

 säutsude võrdlemine ja 

põhjendamine;  

 Terry Pratchetti 

romaani katkendi 

põhjal säutsu 

kirjutamine.  

Õpilane:  

 kirjutab loetud 

teksti põhjal 

lühikese loovteksti 

ehk säutsu (kuni 

140 tähemärki),  

 põhjendab oma 

säutsu sisu, luues 

seoseid alustekstiga.  

Hinnatav õpitulemus:  

 kirjandusteose sisu 

põhjal kokkuvõtliku 

„säutsu“ 

kirjutamine ja selle 

suuline 

põhjendamine.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hb763EQMXkM
http://www.youtube.com/watch?v=Hb763EQMXkM


Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

H. Nõu „Kuues 

sõrm“.  

Mis on arvustuse 

mõte?  

4  kriitik  

arvustus  

Õpik lk 131–138,  

töövihik: ülesanded 

44 ja 45.  

 

Lisamaterjal: Esitlus 

Helga Nõu kohta 

koostatud 

koduleheküljel  

 Katkendite lugemine;  

 kirjandusarvustuse 

ülesehituse tabeli 

täitmine loetud 

arvustuse põhjal.  

 

Õpilane:  

 teab mõistete 

kriitika ja arvustus 

tähendust;  

 teab arvustuse 

ülesehitust;  

 oskab oma 

hinnangut 

objektiivselt 

põhjendada.  

 

Kokkuvõte.  

 

2   Õpik lk 139, 

töövihik: ülesanded 

46 ja 47.  

 Mõistete kordamine, 

kirjalike ülesannete 

tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused:  

kirjaliku ülesande täitmine.  

 

 

ROHELISED 

RÄNNAKUD  

J. Kruusvall „Puud“.  

„Lähme metsa 

mängimaie...“ jt 

regilaulud.  

2  miniatuur  

rahvalaul  

regilaul  

Õpik lk 140–143.   Miniatuuri lugemine ja 

selle eeskujul 

isikustava kirjelduse 

kirjutamine;  

 valitud tööde 

ettelugemine klassis;  

 regilaulude lugemine, 

nende 

looduskirjelduste 

jälgimine;  

Õpilane:  

 kasutab loetud 

miniatuuri eeskujul 

isikustamist vabalt 

valitud puu 

kirjeldamisel;  

 teab regilaulu 

tunnuseid.  

 

http://kirjanik-helga.weebly.com/esitlus.html
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LÕIMING  

Kultuuriline 

identiteet: eesti 

rahvalaulude käsitlus.  

Ajalugu: Eesti 

külaühiskond 19. 

sajandil.  

 regilaulu tunnuste 

meeldetuletamine.  

 

J. Kross „Sel künkal 

algas imeline laas...“.  

Mathura „28. 

veebruar 2008“.  

Kuidas kasutada 

alusteksti?  

 

LÕIMING  

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng:  

tänapäeva inimese 

suhe loodusega.  

4  alustekst  

sisukokkuvõte  

konspekt  

Õpik lk 144–148.  

 

Lisamaterjal:  

„Imeline aas“ Tarmo 

Urbi esituses  

 Loo leidmine 

luuletusest;  

 grupiarutelu teemal 

„Mida tähendab mulle 

loodus?“;  

 alusteksti põhjal 

kirjutamise õppimine 

(sisukokkuvõte, 

olulisemad märksõnad, 

tsitaadid).  

 

Õpilane:  

 oskab sõnastada 

luuletuse 

kujutluspilte ja 

lugu;  

 oskab võrdluste ja 

metafooride abil 

looduskaunist paika 

kirjeldada;  

 oskab grupiarutelus 

oma seisukohti 

sõnastada ja  

nende üle arutleda.  

A. Valton „Tagasi 

tulevikku“.  

4  aforism  Õpik lk 149–152,  

töövihik: ülesanne 

48.  

 Aforismide ja 

katkendite lugemine;  

 arutluses keelevigade 

parandamine,  

Õpilane:  

 oskab alustekstist 

valida endale 

huvipakkuvaid 

http://muusika24.ee/Muusika/song/Imeline-aas-1
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F. Jüssi 

„Maikellukesed“.  

 

LÕIMING  

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng:  

tänapäeva inimese 

suhe loodusega.  

Lisamaterjal:  

Film „Laanetaguse 

suvi“  

 arutleva teksti 

ülesehituse kordamine;  

 alusteksti 

ümberjutustamine;  

 alustekstide põhjal 

arutluse kirjutamine;  

 filmi „Laanetaguse 

suvi“ vaatamine.  

 

tsitaate ja nende 

põhjal oma mõtteid 

edasi arendada;  

 kirjutab kahele 

alustekstile 

tuginedes kirjaliku 

arutluse.  

Hinnatav õpitulemus:  

arutluse kirjutamine.  

D. Defoe „Robinson 

Crusoe elu ja 

kummalised 

seiklused“.  

K. Ehin „Kaitseala“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

arutlus õnne teemal.  

3  prototüüp  

protopaik  

Õpik lk 153–162,  

töövihik: ülesanded 

49 ja 50.  

 Lõigu kohta aforismina 

kokkuvõtliku lause 

kirjutamine;  

 klassiarutelu katkendi 

põhjal teemal „Kuidas 

leida õnne üksikul 

saarel?“;  

 tekstist oluliste väidete 

otsimine.  

 

Õpilane:  

 oskab alustekstist 

olulisi väiteid leida 

ja nende põhjal oma 

arvamust sõnastada.  

 

G. Durrell „Minu 

pere ja muud 

loomad“.  

Reisikirjal on mitu 

sihti.  

3  teaduslik reisikiri  

populaarteaduslik 

reisikiri  

ajakirjanduslik 

reisikiri  

Õpik lk 163–174,  

töövihik: ülesanded 

51–54.  

 

Lisamaterjal:  

 Reisikirjanduse 

liikidega tutvumine;  

 reisimuljetest 

jutustamine;  

 loetud katkendi põhjal 

kaardi täitmine;  

 Eesti looduskaunite 

kohtade kirjeldamine;  

Õpilane:  

 teab reisikirjanduse 

liike ja nende 

tunnuseid, oskab 

nende kohta näiteid 

tuua;  

http://etv2.err.ee/videod/lastesaade/884bedd3-dbe0-41c9-b3bf-4ae0e845f333
http://etv2.err.ee/videod/lastesaade/884bedd3-dbe0-41c9-b3bf-4ae0e845f333
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L. Kängsepp „Mina, 

vandersell. Lõuna-

Ameerika päevik“.  

 

LÕIMING  

Kultuuriline 

identiteet: reisides  

kogetud rahvuslikud ja 

kultuurilised  

erinevused.  

ilukirjanduslik 

reisikiri  

artikkel „Jaan Tätte: 

reis ületas ootusi“  

 Korfu saare uurimine 

ja selle kohta 

tutvustuste tegemine.  

 

 teeb grupitööna 

Korfu saare kohta 

tutvustuse;  

 kirjutab alusteksti 

põhjal arutluse 

reisikirjanduse 

teemal.  

Hinnatav õpitulemus:  

lühitutvustus Korfu saare 

kohta.  

Kokkuvõte.  2   Õpik lk 175, 

töövihik: ülesanne 

55.  

 Mõistete kordamine, 

kirjalike ülesannete 

tegemine.  

 

Hinnatavad 

õpitulemused:  

kirjaliku ülesande täitmine. 

Lõppsõna.  

H. Krull „Hakkame 

lugema“.  

2   Õpik lk 176–178,  

töövihik: ülesanne 

56.  

 Kokkuvõtte tegemine 

õppeaastast;  

 dialoogide 

ettelugemine;  

 klassiarutelu.  

 

Õpilane:  

 arutleb kirjanduse 

rolli üle;  

 kirjutab õpikust 

loetu põhjal Poisi ja 

Tüdruku dialoogi.  

Hinnatav õpitulemus:  

dialoogi kirjutamine ja 

suuline esitamine klassile.  

 

http://www.ajakirinavigaator.ee/artiklid/jaan-tatte-reis-uletas-ootusi
http://www.ajakirinavigaator.ee/artiklid/jaan-tatte-reis-uletas-ootusi
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Terviklikult loetavad teosed: A. Kitzberg ”Libahunt”, W. Golding ”Kärbeste jumal”, E. M. Remarque ”Läänerindel muutuseta”, E. Bornhöhe 

”Kuulsuse narrid”, A. Marshall ”Ma suudan hüpata üle lompide”, A. Saint-Exuperye ”Väike prints” 
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KIRJANDUSE AINEKAVA 9. KLASSILE (NÄDALAS TUNDE 2, KOKKU 70) 

 

 

Tund Õppeteema, alateemad.  

Lõiming õppekava läbivate 

teemade ja teiste 

õppeainetega 

Põhimõisted Õppetegevus  

Meetodid 

Soovitavad 

õpitulemused ja 

hindamine 

1. tund 1. EESTLANE LAULAB JA 

PAJATAB 

Rahvaluule: rahvalaul. 

 

LÕIMING 

Kultuuriline identiteet: 

otsene seos õppesisuga. 

Teabekeskkond: internetist 

lisateabe otsimine (J. Hurt).  

Muusika: rahvalaulude 

laulmine.  

Kehaline kasvatus:  

laulumängude õpetamine 

algklassiõpilastele kehalise 

kasvatuse tunnis.  

Regilaul 

riimiline 

rahvalaul 

 Rahvaluule eelteadmiste testi 

täitmine; 

 tutvumine 19. sajandi kultuuri ja 

ajaloolise taustaga; 

 õpetaja käsitlus (J. Hurt, 

rahvaluule kogumine); 

 regilaulude ja riimiliste 

rahvalaulude kuulamine ja 

nende tunnuste kordamine; 

 laulumängude kuulamine ja 

õppimine. 

Õpilane: 

 teab mõisteid regilaul, 

riimiline rahvalaul; 

 eristab rahvalaulu liike 

ja nimetab nende 

tunnuseid; 

 oskab mõnda 

laulumängu. 

 

2. tund Rahvajuttude liigid. 

 

Väärtused ja kõlblus: 
traditsioonide, õpilase 

kultuurilise kuuluvuse 

väärtustamine;  

maailmavaate avaldumise 

märkamine rahvaluules. 

 

rahvajutt 

muinasjutt 

muistend 

kohamuisten

d ajalooline 

muistend  

naljand 

anekdoot 

tüüptegelane 

 Rahvajuttude lugemine; 

 rahvajuttude tunnuste kohta 

tekstinäidete leidmine ja ette 

lugemine; 

 muinasjuttude, muistendite ja 

naljandite tunnuste kordamine; 

 muinasjutu ja naljandi 

tüüptegelaste eritlemine. 

 

Õpilane:  

 teab muinasjutu, 

muistendi ja naljandi 

tunnuseid; 

 teab mõisteid muistend, 

naljand, anekdoot; 

 teab muinasjuttude ja 

naljandite tüüptegelasi. 
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3. tund Muinasjutt. muinasjutt 

kompositsioo

n 

 Muinasjuttude jutustamine, 

põhjus-tagajärg seoste 

väljatoomine; 

 muinasjuttude rolliti lugemine; 

 lühikokkuvõtte kirjutamine 

 paremad jutustajad jutustavad 

muinasjutte 1. klassi õpilastele.  

Õpilane: 

 oskab mõnda 

muinasjuttu jutustada; 

 oskab jutustamisel 

kuulajate tähelepanu 

köita; 

 oskab teksti ilmekalt 

rolliti lugeda; 

 oskab teha tekstist lühi-

kokkuvõtet ja tuua 

välja põhjus-tagajärg 

seost. 

4. tund Muinasjutt. Muistend. imemuinasjut

t 

loomamuinas

-jutt 

olustikuline 

muinasjutt 

  

 Muinasjutuliikide võrdlemine, 

nende põhitunnuste välja-

toomine;   

 teabeteksti ja muistendi 

võrdlemine, nende tekstide  

eripära selgitamine; 

 muistendi aheljutustamine; 

 ülelibiseva lugemise põhjal 

jutustamine; 

 kuulatud rahvaliku laulu põhjal 

uudise kirjutamine. 

 mõistekaardi joonistamine ühe 

muinasjutu kohta (kodus). 

 

Õpilane: 

 teab muinasjutuliike, 

eristab neid 

tekstinäidete põhjal; 

 oskab teksti kohta 

mõistekaarti koostada; 

 mõistab teabeteksti  ja 

rahvajutu erinevusi;  

 suudab teisendada 

teksti teisele žanrile 

omases võtmes. 

5. tund Muinasjutu jutustamine.  

 

LÕIMING 
Teabekeskkond: erinevatest 

infoallikatest teabe leidmine 

kunst-

muinasjutt 
 Muinasjuttude jutustamine uusi 

tegelasi lisades; 

 muinasjuttude jutustamine 

valitud tegelase seisukohalt. 

Õpilane: 

 oskab jutustada vabalt 

valitud muinasjuttu; 
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Kreutzwaldi elu ja tegevuse 

kohta. 

 

 teab mõisteid 

muinasjutt, 

kunstmuinasjutt.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

muinasjutu jutustamine. 

6. tund Tänapäevase muinasjutu 

kirjutamine. 

  Loovtöö: muinasjutu arhisüžee 

põhjal muudetud tegevusaja ja 

tegevuskohaga tänapäevase loo 

kirjutamine. 

 

Õpilane: 

 oskab kirjutada 

tervikliku sisu ja ladusa 

sõnastusega jutustavat 

teksti.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

loovtöö. 

7. tund Rahvaluule lühivormid. 

 

LÕIMING  

Kunst:  joonistamine 

kõnekäändude põhjal.  

vanasõna 

mõistatus 

kõnekäänd 

sajatus 

 Vanasõnade  lugemine ja nende 

kohta elust näidete toomine;  

 mõistatuste mõistatamine; 

 rahvaluule lühivormides 

kujundlikkuse leidmine; 

 kõnekäändude kujutamine 

joonisel. 

Õpilane: 

 teab mõisteid 

vanasõna, mõistatus, 

kõnekäänd; 

 tunneb tekstinäidete 

põhjal ära rahvaluule 

lühivorme; 

 selgitab kõnekäändude, 

vanasõnade ja 

mõistatuste 

kujundlikkust ja 

tähendust. 

8. tund Rahvaluule lühivormid. 

 

LÕIMING  

Kultuuriline identiteet: eesti 

folkloori hindamine ja 

väärtustamine. 

folkloor 

poploor 

linnafolkloor 

 Mõistatuste väljamõtlemine ja 

mõistatamine;  

 mõistete folkloor, poploor, 

linnafolkloor selgitamine 

tekstinäidete alusel; 

Õpilane:  

 teab mõisteid folkloor, 

poploor, linnafolkloor; 

 väärtustab rahvaluulet;  

 avaldab oma arvamust 

tänapäeva rahvaluulest. 
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 arutlemine rahvaluule seisundi, 

tänapäeva rahvaluule olemuse ja 

rahvaluule säilimise üle.  

  

 

9. tund Projekt „Kuidas vanasti 

lauldi, tantsiti ja lugusid 

jutustati“. 

 

LÕIMING  

Kultuuriline identiteet: 
omakultuuri tundmaõppimine.  

  Projekti „Kuidas vanasti lauldi, 

tantsiti ja lugusid jutustati“ 

esinemiskavade koostamine 

rühmatööna; 

 esinemiskavade ettekandmiseks 

valmistumine.  

  

Õpilane: 

 tunneb eesti 

rahvakombeid, 

 valmistas rühmatöös 

ette esinemiskava.  

10. tund Projekt „Kuidas vanasti 

lauldi, tantsiti ja lugusid 

jutustati“.  
 

LÕIMING Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus: koostegevuse 

kaudu sotsiaalse 

kompetentsuse omandamine. 

  Projekti „Kuidas vanasti lauldi, 

tantsiti ja lugusid jutustati“ 

esinemiskavade ettekandmine 

rühmatööna. 

 

Õpilane: 

 tunneb eesti 

rahvakombeid,  

 oskab nendest 

jutustada. 

11. tund Kordamine.   Teema „Eestlane laulab ja 

pajatab“ kordamine; 

 õpitulemuste testi täitmine. 

Hinnatav õpitulemus: 

test. 

12. tund 2. EESTLANE ÕPIB 

LUGEMA JA KIRJUTAMA 

Kroonikad ajaloo allikana. 

 

LÕIMING  

Inimeseõpetus: üldtunnustatud 

väärtuste ja kõlbluse tundmine 

ja  järgimine. 

 

kroonika 

katekismus 

piibel 

 

 Lugema õppimise ajaloolise 

taustaga tutvumine; 

 kroonikateksti võrdlemine 

ajalooõpiku teksti ja 

ilukirjandusliku tekstiga; 

 piibli 10 käsku ja nende 

tõlgendamine. 

Õpilane:  

 teab mõisteid kroonika, 

katekismus, piibel; 

 mõistab teabeteksti ja 

kirjandusteksti 

erinevust; 

 avaldab arvamust piibli 

väärtushinnangute üle 

(10 käsku), seostab 

seda oma eluga.  
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Ajalugu: Läti Henriku 

kroonika. Balthasar Russowi 

kroonika.  

13. tund Esimesed eestikeelsed 

aabitsad. 

O. W. Masingu „Päts“. 

 

Ajalugu: Eesti talurahvakoolid 

18-19 sajandil. C.R. Jakobsoni 

elu ja looming. 

aabits 

valm 
 O. W. Masingu mõistujutu 

„Päts“ lugemine; 

 eesti valmide lugemine ja 

jutustamine; 

 esimesed eestikeelsed aabitsad, 

C R. Jakobsoni aabitsa tekstide 

lugemine. 

Õpilane: 

 oskab loetust 

tekstilähedaselt ja 

kokkuvõtvalt jutustada; 

 teab mõisteid valm ja 

mõistujutt. 

 

14. tund Rahvusliku kirjanduse algus.  

 

LÕIMING  

Tehnoloogia ja innovatsioon: 

PowerPoint esitluse tegemine 

tunnis, õppeteemakohaste 

teadmiste laiendamine.  

 

Ajalugu: Eesti 19. Sajandi I 

poolel. 

ood 

müüt 

 

rahvuslik 

kirjandus 

 Rühmatöö: K. J. Petersoni elu ja 

kirjandusliku tegevuse kohta 

tehtud lühiuurimuse PowerPoint 

esitlus; 

 märksõnade kirjutamine esitluse 

kohta, 

 ühistööna tahvlile mõistekaardi 

joonistamine,  

 mõistekaardi abil rääkimine. 

 

Õpilane: 

 tunneb mõisteid ood ja 

müüt; 

 oskab oma mõtteid 

kaardistada ja selle 

põhjal rääkida; 

 omab ettekujutust  

K. J. Petersoni elust ja 

kirjanduslikust 

tegevusest. 

15. tund Kordamine.   Õppeteema „Eestlane õpib 

lugema ja kirjutama“ 

kordamine;  

 kontrolltesti täitmine õppeteema 

kohta. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

teemakohased teadmised; 

loomingulisus. 

16. tund 3. EESTLANE SAAB 

EESTLASEKS 

Esimene üldlaulupidu. Eesti 

hümni saamislugu. 

 

LÕIMING 

hümn 

poliitiline 

kõne 

peokõne 

 Rühmatöö: esimese üldlaulupeo 

ja Eesti hümni saamisloost 

tehtud lühiuurimuse PowerPoint 

esitlus;  

 märkmete tegemine esitluse 

kohta küsimustele vastamiseks; 

Õpilane: 

 teab mõistet hümn; 

 oskab internetist teavet 

otsida;  
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Teabekeskkond: teabe 

otsimine internetist laulupidude 

kohta. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: 
PowerPoint esitluse tegemine.  

Ajalugu: ärkamisaja ajalooline 

taust. 

Muusika: Eesti hümni 

laulmine muusikatunnis. 

 C. R. Jakobsoni 1. Isamaakõne 

lugemine ja analüüsimine (teksti 

jagamine mõttelisteks osadeks, 

neist kokkuvõtte kirjutamine);  

 vanas kirjaviisis teksti lugemine. 

 

 sõnastab ja esitab 

argumenteeritult oma 

mõtteid; 

 oskab teksti mõtestatult 

lugeda. 

 

17. tund Kõne ettevalmistus. 

 

LÕIMING  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: arutluse Eesti looduse 

ilust, hoidmisest, kes ja miks 

peaks loodust hoidma. 

 

Kultuuriline identiteet: 

arutluse teemavaldkonnad: 

kool, kodu, eestlaseks olemine.  

 

kõne 

kõne teema 

häälekasutus 

diktsioon 

kõne tempo 

 Arutlus, millest võiks kõnelda ja 

kuidas kõnelda (häälekasutus, 

diktsioon, kõne tempo); 

 kõne koostamise harjutamine: 

teema järgi kõne sissejuhatuse 

kirjutamine, kõne peamõtte 

sõnastamine, elust näidete 

toomine;  

 vestlus kõne teema leidmiseks 

valdkondadest:  kool ja kodu, 

loodushoid, ärkamisaeg ja 

eestlus (nt teema „Ärkamisaja 

tähtsus eestluse arengule“). 

Õpilane: 

 tunneb kõne 

ülesehitust: alustus, 

teema arendus, lõpetus;  

 teab nõudeid kõne 

esitusviisile 

(häälekasutus, tempo, 

diktsioon); 

 valib oma kõneks 

sobiva teema. 

18. tund Kõned. 

 

LÕIMING  

Keskkond ja jätkusuutlik 
areng: kõnede temaatika 

(roheline mõtteviis, austav 

suhtumine looduskeskkonda). 

Väärtused ja kõlblus: kõnede 

temaatika (turvalisus, suhted 

perekonnas, klassis jm).  

kõne  Kõnede ettevalmistamine 

teemakohaste väitlausete või 

märksõnadena (kodus); 

 kõnede esitamine; 

 kõnedele hinnangu andmine 

kaasõpilaste poolt. 

Õpilane: 

 oskab sõnastada ja 

esitada oma mõtteid;  

 oskab väljendada kõnes 

oma 

väärtushinnanguid; 

 oskab kaaslase kõnele 

hinnangut anda.  

 



Valga Põhikool  Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 

 

Hinnatav õpitulemus: 

kõne sisu ja esitus. 

19. tund Kõned. 

 

LÕIMING  

Keskkond ja jätkusuutlik 
areng: kõnede temaatika 

(roheline mõtteviis, austav 

suhtumine looduskeskkonda). 

Väärtused ja kõlblus: kõnede 

temaatika (turvalisus, suhted 

perekonnas, klassis jm). 

kõne  Kõnede esitamine; 

 kõnedele hinnangu andmine 

kaasõpilaste poolt. 

Õpilane: 

 oskab sõnastada ja 

esitada oma mõtteid 

valitud teemal;  

 oskab väljendada kõnes 

oma 

väärtushinnanguid; 

 oskab kaaslase kõnele 

hinnangut anda. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

kõne sisu ja esitus. 

20. tund Eepos „Kalevipoeg“. 

 

LÕIMING  

Kultuuriline identiteet: 
rahvuseepose käsitlemine, 

rahvuskultuuri väärtustamine. 

 

 

eepos 

kompositsioo

n 

 Eepose pea- ja alateemade 

sõnastamine;  

 peatükkidele pealkirjade 

kirjutamine;  

 ühe peatüki jutustamiseks 

märksõnade kirjutamine ja 

nende järgi kokkuvõtvalt 

jutustamine. 

Õpilane: 

 teab mõisteid eepos, 

kompositsioon; 

 on lugenud läbi E. 

Raua proosateose 

„Kalevipoeg“ ja 

eeposest ühe peatüki; 

 oskab  märksõnade 

järgi kokkuvõtvalt 

ühest peatükist 

jutustada. 

21. tund Lydia Koidula elu ja 

looming. L. Koidula luule. 

 

LÕIMING  

Tehnoloogia ja innovatsioon: 
PowerPoint esitluse tegemine.  

retooriline 

küsimus 
  Rühmatöö: Lydia Koidula elu, 

loomingu ja eesti teatri rajamise 

kohta tehtud lühiuurimuse 

PowerPoint esitlus;   

 L. Koidula luule lugemine. 

Õpilane: 

 teab mõistet retooriline 

küsimus; 

 oskab luuletuse 

tähendust iseenda jaoks 

mõtestada; 
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Muusika: Koidula sõnadele 

loodud laulude laulmine 

kirjandus- või muusikatunnis. 

 oskab kuuldu põhjal  

märkmeid teha.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

lühiuurimuse sisu ja 

esitlus. 
 

22. tund L. Koidula näidend „Säärane 

mulk ehk sada vakka 

tangusoola“. 

 

LÕIMING  

Ajalugu: külaühiskonna 

koosseis ja eluolu 18. sajandil. 

 

 

dramaatika 

intriig 

repliik 

monoloog 

tegelane 

peategelane  

 

 Näidendi läbilugemine (kodus); 

 lugejakaardi täitmine lugemise 

käigus: aruteluks probleemide 

sõnastamine (kodus); 

 lugejakaardi esitlus ühe või 

mitme õpilase poolt;  

 esitlus(t)e arutelu, täiendamine, 

küsimustele vastamine; 

 näidendi eesmärgistatud ositi 

lugemine.  

 

Õpilane: 

 on lugenud näidendit 

tervikuna; 

 on sõnastanud näidendi 

teema ja peamõtte; 

 oskab näidendi sisu 

lühidalt kokku võtta; 

 oskab nimetada 

peategelast ja 

kõrvaltegelasi;  

 oskab iseloomustada 

tegelasi ja nende 

ühiskondlikku 

positsiooni nende kõne 

järgi. 

 

23. tund L. Koidula näidend „Säärane 

mulk ehk sada vakka 

tangusoola“. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: 
tegelaste iseloomu ja käitumise 

hindamine; rahvaluule 

lühivormide kordamine. 

intriig 

repliik 

monoloog 

tegelane 

peategelane 

remark 

 

 Mõistete monoloog, repliik, 

remark selgitamine näidendi 

teksti põhjal;  

 näidendi teksti eesmärgistatud 

lugemine intriigi alguse ja kulu 

jälgimiseks; 

 vaatuste pealkirjastamine 

õpetliku lause või vanasõnaga.  

 

Õpilane: 

 teab mõisteid 

dramaatika, intriig, 

monoloog, 

   tegelane, peategelane,  

   repliik, remark; 

 oskab leida tekstist 

remarke, monolooge ja 

dialooge;  
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 oskab jälgida intriigi 

algust ja kulgu. 

 

24. tund E. Bornhöhe jutustus 

„Kuulsuse narrid“.  

 

sõnakoomika 

karakteri-

koomika 

situatsiooni-

koomika 

 

huumor 

satiir 

sümboolika 

 Jutustusest „Kuulsuse narrid“ 

katkendi ettelugemine klassis; 

 küsimustele vastamine teksti 

lausetega;  

 teksti eesmärgistatud lugemine 

sõnakoomika, situatsiooni-

koomika, karakterikoomika ja 

satiiri märkamiseks; 

 mõistete huumor ja satiir 

selgitamine; 

 lugemisel tekkinud 

emotsioonide kirjeldamine;  

 katkendi vaatamine 

telelavastusest „Kuulsuse 

narrid“.  

 

Õpilane: 

 oskab ladusalt, selgelt 

ja köitvalt teksti ette 

lugeda; 

 oskab anda loetule 

emotsionaalset 

hinnangut; 

 teab mõisteid 

sõnakoomika, 

karakterikoomika, 

situatsioonikoomika, 

huumor, satiir; 

 oskab leida näiteid 

sõna-, karakteri- ja 

situatsiooni-koomika 

kohta; 

 märkab tegelaste 

nimede (Tatikas, 

Vesipruul) 

kujundlikkust. 

25. tund Anna Haava isamaaluule. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: kodu ja 

kodumaa kui väärtused. 

 

Muusika: viisistatud luuletuste 

laulmine. 

luule 

stiilikujund 
 A. Haava luuletuste lugemine ja 

mõtestamine;  

 viisistatud luuletuste laulmine. 

Õpilane: 

 oskab luuletuse 

tähendust iseenda jaoks 

mõtestada;  

 oskab luuletust 

mõtestatult ette lugeda;  

 jätkab pooleliolevat 

luuletust, kasutades 

isikustamist; 
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 oskab leida luuletustest 

stiilikujundeid. 

26. tund Kordamine.   Õppeteema kordamine;   

 kontrollmõistekaardi 

koostamine teemal „Eestlane 

saab eestlaseks“. 

Hinnatav õpitulemus: 

mõistekaardi koostamine. 

27. tund 4. EESTLANE SAAB OMA 

RIIGI 

A. H. Tammsaare romaan 

„Kõrboja peremees“. 

 

LÕIMING 

Tehnoloogia ja innovatsioon: 
PowerPoint esitluse tegemine.  

Ajalugu: romaani ajalooline 

taust; 20. sajandi külaelu, 

sotsiaalsed suhted. 

eepika  

žanr 

romaan 

kirjaniku stiil 

peamine 

mõte 

 

 Rühmatöö: A.H. Tammsaare 

elust ja loomingust tehtud 

lühiuurimuse PowerPoint 

esitlus;  

 romaani läbilugemine ja 

lugejakaardi täitmine (kodus); 

 lugejakaardi ettekandmine ja 

täiendamine, küsimustele 

vastamine; 

 fakti-, fantaasia- ja järeldamis-

küsimuste küsimine ja neile 

vastamine; 

 teosest katkendite lugemine 

kirjaniku stiili eripära 

näitlikustamiseks. 

 

Õpilane: 

 teab mõisteid kirjaniku 

stiil, romaan, peamine 

mõte, žanr, eepika; 

 oskab kirjutada teosest 

lühikokkuvõtet; 

 teab teose žanrit; 

 oskab sõnastada teose 

teemat, peamist mõtet; 

 oskab teose teksti 

eesmärgistatult üle 

lugeda. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

lugejakaardi täitmine, 

ühisaruteluks 

probleemide 

sõnastamine. 

  

28. tund A. H. Tammsaare romaan 

„Kõrboja peremees“. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: 

väärtuste mõju tegelaste 

käitumisele ja suhetele.  

konflikt 

tsitaat 
 Tegelaskaardi joonistamine; 

 tegelastevaheliste suhete 

määratlemine; 

 tsitaatide lugemine teosest 

tegelaste iseloomustamiseks; 

Õpilane: 

 oskab joonistada 

tegeles-kaarti ja 

väljendada 

tegelastevahelisi 

suhteid; 
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  katkendi vaatamine filmist 

„Kõrboja peremees“. 

 teab mõisteid konflikt, 

tsitaat; 

 oskab leida konfliktis 

osalejaid ja konflikti 

põhjusi; 

 oskab selgitada 

tegelaste 

tegevusmotiive; 

 oskab küsimusele 

vastata tsitaadiga. 

29. tund A. H. Tammsaare romaan 

„Kõrboja peremees“. 

 

LÕIMING 

Ajalugu: taluelu, -tööd ja 

tegijad.  

miljöö  Romaani probleemistiku 

sõnastamine; 

 teksti eesmärgistatud lugemine, 

miljöö kirjelduste leidmine ja 

ettelugemine; 

 teose miljöö kirjeldamine. 

Õpilane: 

 teab mõistet miljöö; 

 oskab kirjeldada 

romaani tegevuse 

miljööd;  

 oskab leida teosest 

ajastule omast ainest;  

 oskab sõnastada autori 

hoiakut miljöö suhtes;  

 oskab teose teksti 

eesmärgistatult üle 

lugeda. 

30. tund Kodu, kodumaa ja isamaa 

teema eesti luules. 

 

LÕIMING 

Kultuuriline identiteet: 

isamaalaulud kodumaa-

armastuse väärtustajana.  

Väärtused ja kõlblus: 
käsitletava luule temaatika üle 

arutlemine. 

lüürika 

epiteet 

metafoor 

isikustamine 

võrdlus 

 

 Luule stiili- ja kõlakujundite 

kordamine; 

 J. Liivi, G. Suitsu, E. Enno,  

V. Ridala, H. Visnapuu, J. 

Sütiste teemakohaste luuletuste 

lugemine ja tõlgendamine;  

 stiili- ja kõlakujundite leidmine 

luuletustest. 

Õpilane: 

 teab mõistet lüürika, 

luule stiilikujundid; 

 oskab sõnastada 

luuletuse meeleolu;  

 oskab lugemisel 

tekkinud kujutluspilti 

kirjeldada ja oma 

mälestustega seostada; 
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 leiab luuletustest 

epiteete, metafoore, 

võrdlusi ja isikustamist. 

31. tund Loodusteema eesti luules.  

 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: 

loodusluule looduse  

väärtustajana.  

Kunst ja muusika: luule, 

muusika ja kunsti koosmõju 

jälgimine. 

lüürika 

värss 

stroof 

 J. Liivi, G. Suitsu, E. Enno,  

V. Ridala, H. Visnapuu, J. 

Sütiste loodusluule lugemine;  

 luule mõju hindamine (milline 

mõte või tunne jäi meelde); 

 luule stiilikujundite leidmine;  

 luule, muusika ja kujutava 

kunsti koosmõju jälgimine (J. 

Liiv „Lauliku talveüksindus“); 

 lemmikluuletuse ettekandmine. 

 

Õpilane: 

 teab mõisteid värss, 

stroof; 

 oskab sõnastada 

luuletuse meeleolu;  

 oskab lugemisel 

tekkinud kujutluspilti 

kirjeldada ja  oma 

mälestustega seostada; 

 leiab luuletustest 

epiteete, metafoore, 

võrdlusi ja isikustamist. 

 

32. tund Tundeluule ja ballaad.  ballaad  Rühmatöö: Marie Underi elust 

ja loomingust tehtud 

lühiuurimuse Power Point 

esitlus;  

 märkmete põhjal küsimustele 

vastamine; 

 M. Underi tundeluule ja 

ballaadide lugemine, žanrite 

võrdlemine; 

 stiilikujundite leidmine luulest;  

 ballaadi „Merilehmad“ sisu 

jutustamine. 

 

Õpilane: 

 oskab teha kuulatu ja 

nähtu põhjal märkmeid; 

 teab mõistet ballaad, 

oskab nimetada 

ballaadi tunnuseid; 

 oskab loetud ballaadi 

sisu ümber jutustada. 

Hinnatav õpitulemus: 

lühiuurimuse sisu ja 

esitlus. 

33. tund Fr. Tuglase novell „Popi ja 

Huhuu“.  

novell 

sümbol 
 Novelli „Popi ja Huhuu“ 

lugemine ja lugejakaardi 

täitmine (kodus); 

Õpilane: 

 teab mõistet sümbol; 
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 lugejakaardi esitlemine tunnis, 

probleemide sõnastamine; 

 probleemide üle arutlemine;  

 eesmärgistatud lugemine: teatud 

sisuga tsitaatide leidmine 

novellist. 

 teab novelli tunnuseid, 

selgitab oma sõnadega 

novelli olemust; 

 oskab eesmärgistatult 

lugeda. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

lugejakaardi täitmine. 

34. tund Fr. Tuglase novell „Popi ja 

Huhuu“. 

novell 

kirjeldus 

marginaal 

sümbol 

allegooria 

 Katkendi lugemine Fr. Tuglase 

teostest „Popi ja Huhuu“ ning 

„Väike Illimar“; 

 teksti kohta küsimuste esitamine 

ja küsimustele vastamine;  

 maailma kirjeldamine kas Popi 

või Huhuu või väikese lapse jm 

silmade läbi nähtuna;  

 mõistete sümbol ja allegooria 

selgitamine, näidete leidmine 

novellist; 

 marginaali kirjutamine „Popi ja 

Huhuu“ lugemisel tekkinud 

mõtetest. 

Õpilane: 

 oskab kuulatud teksti 

põhjal küsimusi esitada 

ja küsimustele vastata; 

 oskab kirjeldada 

maailma eri isiku 

silmade läbi nähtuna; 

 teab mõisteid 

marginaal, sümbol ja 

allegooria. 

35. tund Eri kunstiliikide võrdlemine: 

kirjandus, telelavastus, 

kuuldemäng. 

E. Vilde näidend „Pisuhänd“.  

näidend 

draama 

komöödia 

tragöödia 

 

 Näidendist „Pisuhänd“ katkendi 

ülelibisev lugemine; 

 näidendist „Pisuhänd“ katkendi 

rolliti lugemine;  

 näidendi žanritunnuste 

sõnastamine; 

 telelavastuse katkendi 

vaatamine; 

Õpilane: 

 teab mõisteid draama, 

tragöödia, komöödia 

 oskab kasutada eri 

lugemistehnikaid: 

ülelibisev ja süvenev 

lugemine;  

 oskab võrrelda draama-

teksti, kuuldemängu ja  

telelavastuse väljendus-
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 arutlus moe olulisuse üle noorte 

hulgas (kodus kirjalikult). 

 

vahendeid ning 

emotsionaalset mõju;  

 oskab kirjutada mõne 

lausega oma seisukoha 

moe teemal. 

36. tund A. Kivikase romaan „Nimed 

marmortahvlil“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

romaani tegelaste käitumise 

arutamine ja hindamine. 

 

Ajalugu: Vabadussõda. Eesti 

koolipoisid sõjas. 

ajalooline 

romaan 

 

 Romaani „Nimed 

marmortahvlil“  läbilugemine ja 

lugejakaardi täitmine (kodus); 

 lugejakaardi esitlemine ja 

täiendamine, probleem-

küsimustele vastamine; 

 hinnang poiste põgenemisele 

esimesest lahingust: taunivad ja 

õigustavad väited, kokkuvõtlik 

järeldus; 

 arutlemine teemal inimesed 

sõjas; 

 teose probleemistiku 

sõnastamine. 

Õpilane: 

 teab mõisteid ajalooline 

romaan, intervjuu;  

 oskab arutleda tegelaste 

väärtushinnangute üle;  

 oskab oma seisukohalt 

ja elukogemuste järgi 

leida probleemidele 

lahendusi; 

 oskab sõnastada ja      

põhjendada oma 

arvamust. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

lugejakaardi täitmine, 

ühisaruteluks 

probleemide 

sõnastamine. 

37. tund A. Kivikase romaan „Nimed 

marmortahvlil“.  

 

 

teose 

kompositsioo

n 

 Mõistete teose kompositsioon, 

sissejuhatus, sõlmitus, teema 

areng, kulminatsioon, lahendus 

selgitamine; 

 teose kompositsioonielemendid, 

õpiku katkendi seostamine teose   

süžeega: mis on sissejuhatuse 

teema, millest räägib sõlmitus 

jne. 

Õpilane: 

 teab mõistet teose 

kompositsioon ning 

kompositsiooni 

elemente. 
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38. tund A. Kivikase romaan „Nimed 

marmortahvlil“.  

 

LÕIMING  

Väärtused ja kõlblus: 

isamaa ja patriotism, 

kodanikukohuse täitmine üle 

arutlemine. 

intervjuu 

muutuv 

tegelane 

muutumatu 

tegelane 

 Elmo Nüganeniga tehtud  

intervjuu teksti lugemine; 

 E. Nüganenile esitatud 

küsimustele vastamine; 

 peegeldamine: intervjuu 

Ahasega. 

 

Õpilane: 

 teab mõistet muutuv ja 

muutumatu tegelane; 

 mõistab eri tegelaste 

käitumisviise ja 

valikuid. 

39. tund Romaanist „Nimed marmor-

tahvlil“ lähtuv loovtöö. 

 

LÕIMING 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: arendatakse 

suutlikkust oma arvamust 

kujundada ja väljendada ning 

probleeme lahendada.  

  Loovtöö kirjutamine (teosest ja 

aruteludest saadud mõtete edasi-

arendamine) teemal „Inimesed 

sõjas“, „Inimene ja sõda“, 

„Vabaduse hind“ vms.  

Hinnatav õpitulemus: 

teemakohase,  tervikliku 

sisu ja ladusa 

sõnastusega arutlev tekst. 

 

40. tund    Kordamine;  

 kokkuvõttev test teemal 

„Eestlane saab oma riigi“. 

Hinnatav õpitulemus:  

test. 

41. tund 5. EESTLANE SÕJAS JA 

VÕÕRVÕIMUDE ALL 

 

LÕIMING  

Ajalugu: ajalooline taust.  

  Tutvumine ajaloolise taustaga; 

 edukas lugemine: soovitused 

lugemisoskuse arendamiseks; 

 J. Smuuli „Muhu monoloogide“ 

lugemine klassis; 

 teksti lugemise käigus lugemise 

sisemiste ja väliste häirijate 

kohta märkmete tegemine. 

Õpilane: 

 teab eduka lugemise 

eeldusi; 

 oskab hinnata oma 

lugemisoskust. 

42. tund Eesti luule. 

 

LÕIMING 

värsimõõt 

riimiskeem  

ellips 

inversioon 

 K. Ristikivi, K. Lepiku, I. 

Laabani, B. Alveri, J. Krossi, P.-

E. Rummo, A. Ehini, D. Kareva 

Õpilane: 

 teab mõisteid 

värsimõõt, riimiskeem, 

ellips, inversioon; 
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Muusika: viisistatud luuletuste 

kuulamine.  

 

 

 või V. Luige luule lugemine või 

kuulamine autori esituses;  

 luule stiilivahendite (värsimõõt, 

riimiskeem; ellips, inversioon) 

eritlemine; 

 luuletuse meeleolu kohta 

märksõnade kirjutamine; 

 kaasteksti kirjutamine: mida 

kujutasid ette luuletust kuulates, 

arvamuse põhjendamine; 

 eri autorite samateemaliste 

luuletuste võrdlemine; 

 mõtestatud lugemise 

harjutamine; 

 luule visuaalne kogemine. 

 

 mõtestab luuletuse 

tähendust iseenda 

elamustele, 

kogemustele ja 

mälestustele tuginedes; 

 oskab kirjutada 

kaasteksti loetud või 

kuuldud luuletusele.  

43. tund Eesti luule. 

 

LÕIMING  

Kunsti: luuletuse ajendil 

joonistamine, kunstinäituse 

korraldamine. 

  K. Ristikivi, K. Lepiku, I. 

Laabani, B. Alveri, J. Krossi, P.-

E. Rummo, A. Ehini, V. Luige 

või  D. Kareva jt luule 

lugemine;  

 luuletuse põhjal proosapala 

kirjutamine või joonistamine;  

 lemmikluuletuse valimine ja 

esituse harjutamine. 

 

Õpilane: 

 mõtestab luuletuse 

tähendust iseenda 

elamustele, 

kogemustele ja 

mälestustele tuginedes; 

 valib välja oma 

lemmikluuletuse. 

44. tund Luule populariseerimine.   Lemmikluuletuse peast 

esitamine klassis; 

 esinemine kuulajatele aulas.  

Hinnatav õpitulemus: 

luuletuse peast esitamine 

(hindamiskriteeriumid: 

esituse mõtestatus, 

ladusus, selgus ja 

tekstitäpsus). 
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45. tund Luule populariseerimine.   Lemmikluuletuse peast 

esitamine klassis; 

 esinemine kuulajatele aulas. 

Hinnatav õpitulemus: 

luuletuse peast esitamine 

(hindamiskriteeriumid: 

esituse mõtestatus, 

ladusus, selgus ja 

tekstitäpsus). 

46. tund Luule eri vormid. vabavärss 

proosaluuletu

s 

haiku 

piltluuletus 

luuleparoodia 

limerik 

 Tutvumine eri luulevormidega: 

vabavärss, proosaluuletus, 

haiku, piltluuletus, 

luuleparoodia, limerik; 

 luuletuse kirjutamine oma 

valitud vormis;  

 klassi luulemapi koostamine; 

 paremate luuletuste valimine 

kooli almanahhi jaoks.  

Õpilane: 

 tunneb luulevorme 

vabavärss, 

proosaluuletus, haiku, 

piltluuletus, 

luuleparoodia, limerik; 

 kirjutas luuletuse oma 

valitud vormis. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

mis tahes vormis 

kirjutatud luuletus.  

47. tund Romaan.  

J. Kross romaan „Kolme 

katku vahel“. 

 

LÕIMING  

Ajalugu: kroonikad; katk 

keskaegses linnas. 

ajalooline 

romaan 

kroonika 

 

 

 Romaanist „Kolme katku vahel“ 

katkendi lugemine; 

 stiilinäidete lugemine; 

 romaanikatkendile pealkirja 

mõtlemine; 

 jutustamine: katk ja keskaegne 

Tallinn. 

  

Õpilane: 

 teab mõisteid kroonika, 

ajalooline romaan; 

 oskab romaani tekstist 

leida kirjanikule omase 

stiili näiteid. 

48. tund N. Baturin „Karu süda“. 

Film „Karu süda“. 

 

LÕIMING  

  Romaanist „Karu süda“ 

katkendi lugemine; 

 looduskirjelduste lugemine; 

 müütilise ja reaalse maailma 

võrdlemine; 

Õpilane: 

 oskab ilukirjandust 

tõlgenda, lisades oma 

elamustele tuginevaid 

kogemusi; 
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Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: kirjandusteosest 

ajendatud vestlus loodushoiust.   

Väärtused ja kõlblus: 
vastutustunde ning tervise ja 

turvalisuse väärtustamine.   

 küsimuste esitamine teksti 

kohta, küsimustele vastamine; 

 vestlus loodushoiust: loodust 

hoidev ja loodust rüvetav 

käitumine.  

 oskab esitada fakti- , 

järeldamise ja teksti 

teemaga seonduvaid 

küsimusi. 

49. tund Lühipala. 

 

LÕIMING 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: funktsionaalse 

lugemisoskuse, suulise ja 

kirjaliku väljendusoskuse 

arendamine.  

 

lühipala 

miniatuur 
 J. Kruusvalli „Vaikuse hääled“ 

ja  Traadi „Tundemälu“ 

lugemine ja kuulamine; 

 olulise mõtte kirjutamine igast 

lõigust; 

 minavormis lühiteksti (5-10 

lauset) kirjutamine vaikuse 

teemal, nt „Vaikus on 

kättesaamatu“, „Kui vaikus 

kõneleb“, „Vaikuse muusika“ 

vms; 

 lühiteksti klassis ettelugemine. 

 

Õpilane: 

 teab mõistet miniatuur; 

 oskab kirjutada  

omaloomingulist 

lühiteksti. 

50. tund Kordamine.   Kordamine;  

 õpilaste koostatud kirjanduslik 

viktoriin teemal „Eestlane sõjas 

ja võõrvõimu all“. 

Hinnatav õpitulemus: 

viktoriini koostamine; 

viktoriini tulemus. 

51. tund 6. EESTLANE LAULAB 

ENNAST TAAS VABAKS 

Jaan Kaplinski – luuletaja ja 

esseist. 

 

LÕIMING 

Ajalugu: ajalooline taust; 

vestlus eestlusest. 

essee 

 
 Jaan Kaplinski elust ja 

loomingust koostatud 

lühiuurimuse Powe Point esitlus 

rühmatööna; 

 märkmete tegemine ja nende 

põhjal kokkuvõtte sõnastamine; 

 teksti „Eestlane ei oska  

rääkida“ kuulamine,  

Õpilane: 

 teab, et Jaan Kaplinski 

on kirjanik ja esseist 

 teab mõisteid essee, 

resümee 

 oskab kuuldust endale 

olulist eraldada, kokku 

võtta ja 

kommenteerida. 
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Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: funktsionaalse 

lugemisoskuse, suulise ja 

kirjaliku 

väljendusoskuse arendamine.  

 

 kuuldu põhjal endale oluliste 

mõtete markeerimine ja 

kommenteerimine.  

52. tund Essee. J. Kaplinski essee 

„Kajakas võltsmunal“. 

 

LÕIMING: 

Väärtused ja kõlblus: 

tekst tõelistest väärtustest ja 

tarkuse väärtustamisest. 

essee 

resümee 
 Essee „Kajakas võltsmunal“ 

lugemine;  

 mõistete essee ja resümee 

tähenduse selgitamine; 

 probleemküsimuste esitamine 

teksti kohta (arutluseks); 

 arutlemine teemal „Kas tagasi 

koopasse või edasi 

pilvelõhkujate vahele?“, poolt- 

ja vastuväidete esitamine ja 

põhjendamine. 

Õpilane: 

 oskab mõisteid 

resümee ja essee, neid 

oma sõnadega 

selgitada; 

 oskab esitada loetu 

kohta 

probleemküsimusi; 

 oskab oma arvamust 

sõnastada ja 

põhjendada.  

53. tund Arutlev kirjand. 

 

LÕIMING 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: õppetegevus 

võimaldab õpilasel märgata 

oma ainespetsiifilisi kalduvusi 

ning arendada loomevõimeid. 

arutlev 

kirjand 
 Kirjandi kirjutamise 

harjutamine: 

õpetaja antud  teemal kirjandi 

sissejuhatuse, kavapunktide ja 

lõppsõna kirjutamine,  

 kirjutatu klassis ette lugemine ja 

arutamine. 

Õpilane: 

 oskab kirjutada 

arutleva kirjandi 

sissejuhatust ja 

lõppsõna, mõistab 

nende seost. 

54. tund Loodusluule   „Raadiointervjuu Viivi 

Luigega“ ülelibisev lugemine 

klassis, 

 küsimustele vastamine,  

 süvenev lugemine,  

 küsimustele vastamine, hinnang;  

Õpilane: 

 oskab kiiresti lugeda, 

 oskab luuletuse 

lugemise järel oma 

mõtetest rääkida; 
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 V. Ridala luuletuse „Talvine 

õhtu“ lugemine. 

 oskab kirjutada oma 

mälupiltidest looduse 

kohta. 

 

55. tund 7. VABAS RIIGIS 

SÜNDINUD KIRJANDUS 

Tänapäev ja võõrandumine. 

M. Heinsaar “Kohtumine 

Taageperas“. 

võõrandumin

e 
 M. Heinsaare „Kohtumine 

Taageperas“ lugemine; 

 eri tüüpi küsimuste esitamine:  

fakti- e mäluküsimused, 

tõlgendusküsimused (vastus on 

üldistus ja järeldus), 

fantaasiaküsimused (nt tegelase 

tuleviku ennustus), 

väärtusküsimused (vastus on nt 

hinnang); 

 vestlus võõrandumise üle. 

Õpilane: 

 oskab sõnastada eri 

tüüpi küsimusi; 

 teab mõistet 

võõrandumine.  

56. tund M. Heinsaar „Mis on elu 

mõte?“. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: 

elu mõtte üle arutlemine. 

 

  M. Heinsaare „Mis on elu 

mõte?“ lugemine klassis; 

 vastamine härra Pauli 

küsimusele,  mis on  elu mõte; 

 väidete esitamine elu mõtte 

kohta, 

    poolt ja vastu arutelu;  

 T. Õnnepalu luuletuste lugemine 

elu peaülesande kohta.  

 

Õpilane: 

 oskab tegelase 

iseloomustust kirjutada; 

 leiab teksti kesksed 

mõtted; 

 oskab tekstist lähtuvalt 

oma arvamust 

avaldada. 

57. tund M. Heinsaar „Mis on elu 

mõte?“. 

 

 

kiri  Kirja kirjutamine härra Paulile: 

soovituste andmine mõtestatud 

eluks. 

Hinnatav õpitulemus:  

kiri 

(hindamiskriteeriumid: 

algtekstist lähtumine, 

põhjendatud soovitused, 

kirja vormistus). 
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58. tund Tänapäeva eesti luule. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: luule 

emotsionaalsed ja esteetilised 

väärtused. 

  Doris Kareva, Karl-Martin 

Sinijärve, Jürgen Rooste, 

Contra, Mihkel Bravati, Indrek 

Hirve või  Kauksi Ülle jt 

luuletuste lugemine; 

 rühmatöö: iga rühm valib välja 

ühe luuletuse, räägitakse 

kujutluspildist ja 

tundelamustest, põhjendatakse 

valikut. 

Õpilane: 

 oskab rääkida luuletuse 

lugemisel tekkinud 

kujutluspildist ja 

tundeelamusest. 

59. tund Tänapäeva eesti luule. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: 

luule sotsiaalsed ja esteetilised 

väärtused. 

stiilikujund 

kõlakujund 

värsimõõt 

riimiskeem 

võrdlus 

ellips 

inversioon 

 D. Kareva, J. Rooste, Contra,   

K.-M. Sinijärve, M. Bravati,  

I. Hirve jt luuletuste lugemine; 

 rühmatöö: aeg luules vms – iga 

rühm otsib kaks luuletust ajast  

ja võrdleb neid. 

Õpilane: 

 oskab luuletusi 

võrrelda: kujundid, 

meeleolu, sõnum, 

vorm, värsimõõt, 

sõnavara. 

60. tund Tänapäeva eesti luule. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: isiklik 

suhtumine luulesse, luule 

väärtustamine. 

  D. Kareva, J. Rooste, Contra,  

K.-M. Sinijärve, T. Õnnepalu,  

M. Bravati, J. Tätte või I. Hirve 

jt luuletuste lugemine;  

 lemmikluuletuse valimine ja 

päheõppimine. 

Õpilane: 

 oskab hinnata, mis talle 

luule(tuse)s meeldib;  

 oskab luuletust ilmekalt 

peast ette kanda.  

 

Hinnatav õpitulemus: 

luuletuse esitus. 

61. tund S. Henno „Ma olin siin“. 

 

LÕIMING 

Väärtused  ja kõlblus: kurjuse 

teema kirjandusteoses. 

arvustus  Teose „Ma olin siin“ katkendi 

lugemine ja käsitlemine; 

 teose arvustuste lugemine; 

 tsitaatide kommenteerimine: 

kurjuse teema, sotsiaalne 

kohanemine; 

 sündmuste eelloo kirjutamine. 

Õpilane: 

 teab mõistet arvustus; 

 oskab kommenteerida 

tsitaate, lisades sobiva 

näite/mälestuse oma 

elust; 
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 oskab kirjutada tekstile 

eellugu. 

62. tund K. Reimus „Haldjatants“. 

 

LÕIMING 

Väärtused ja kõlblus: suhted 

perekonnas, noorte vahel, 

noorte ja täiskasvanute vahel, 

noorte suhtumine iseendasse. 

  Teose „Haldjatants“ 

läbilugemine ja lugejakaardi 

täitmine (kodus);  

 töö lugejakaardiga: probleemide 

väljatoomine (noored ja 

ühiskond, noored ja perekond, 

noored omavahel, noorte suhe 

iseendasse); 

 probleemküsimuste üle 

arutlemine. 

Õpilane: 

 on koostanud loetud 

teose kohta 

nõuetekohase 

lugejakaardi; 

 oskab välja tuua teose 

probleemküsimusi ja 

nende üle arutleda. 

 

Hinnatav õpitulemus: 

lugejakaardi täitmine. 

63. tund K. Reimus „Haldjatants“. 

 

Väärtused ja kõlblus: suhted 

perekonnas, noorte vahel, 

noorte ja täiskasvanute vahel, 

noorte suhtumine iseendasse. 

  Ühe tegelase eemaldamine 

teosest ja uue lõpu kirjutamine 

teosele; 

 ühisarutelu etteantud teemadel. 

Õpilane: 

 oskab hinnata väiteid 

õigeks või valeks, 

hinnangut põhjendada; 

 oskab näha põhjus-

tagajärg seoseid; 

 oskab näha tegelaskuju 

olulisust loo 

kulgemisel. 

 

64. tund K. Reimus „Haldjatants“. 

 

  Mina-vormis loo kirjutamine 

„Kuidas möödus minu elu 

järgmise aasta jooksul“. 

Õpilane: 

 oskab kirjutada ladusa 

jutustava teksti. 

 

65. tund Vabalt valitud teoste 

tutvustamine. 

  Õpilaste ettekanded vabalt 

valitud nooremate/tänapäeva 

autorite – soovitavalt  I. Hargla, 

D. Leesalu, A. Kivirähu, M. 

Heinsaare –teostest: sisu (nt 

Hinnatavad 

õpitulemused: 

 kirjandusteost 

tutvustava ettekande 
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tagakaane tekst), tegelaste, 

probleemi, sõnumi 

tutvustamine/reklaamimine. 

koostamine ja 

esitamine. 

66. tund Vabalt valitud teoste 

tutvustamine. 

  Õpilaste ettekanded vabalt 

valitud nooremate/tänapäeva 

autorite teostest: sisu (tagakaane 

tekst), tegelaste, probleemi ja 

sõnumi 

tutvustamine/reklaamimine). 

Hinnatavad 

õpitulemused: 

 kirjandusteost 

tutvustava ettekande 

koostamine ja 

esitamine.  

67. tund M. Karusoo „HIV“. 

 

LÕIMING 

Tervis ja ohutus: HIV-

teemalise teksti käsitlus. 

sõnum  Merle Karusoo „HIV“ 

lugemine; 

 ajaleheartiklite pealkirjade 

kommenteerimine; 

 sõnumi kirjutamine põlvkonna-

kaaslastele. 

 

Õpilane: 

 oskab näha ja sõnastada 

probleeme; 

 oskab probleemide üle 

arutleda, nendele 

vastuseid otsida. 

68. tund Arutlev kirjand. 

 

LÕIMING 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: kirjand noorte 

elu probleemidest, nende 

lahendamise võimalustest. 

arutlev 

kirjand 
 Noorte elust arutleva kirjandi 

kirjutamine. 

Hinnatav õpitulemus: 

arutlev kirjand.  

 

69. tund LÕIMING 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: noorte elu 

probleemid, nende 

lahendamise võimalused. 

 

 
 Kordamine (nõuded kirjandile); 

 kirjandite analüüs. 

 

 

70. tund Kordamine.   Kordamine, eksamiks 

valmistumine. 
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Terviklikult loetavad teosed: E. Vilde ”Pisuhänd”, E. Vilde ”Külmale maale”, A. H. Tammsaare ”Kõrboja peremees”, E. Raud ”Kalevipoeg”, A. 

Kivirähk ”Rehepapp ehk november”, M. Karu ”Nullpunkt” 

 


