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KIRJANDUSE AINEKAVA

Lisa 1-2

Kirjalike ülesannete puhul parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestatakse
valdavalt töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustavalt hinnata
ideelist ja esteetilist aspekti.
5. KLASS
1. Lugemine
Õpitulemused:
• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);
• loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest,
elamustest ja –kogemustest.
2. Jutustamine
Õpitulemused:
• jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel;
• jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku ülesehitusega loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile,
tõsielusündmusele või oma fantaasiale;
• jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
Õpitulemused:
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused
• koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi;
• vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;
• koostab teksti kohta sisukava, kasutades väiteid või märksõnu;
• leiab lõigu kesksed mõtted;
• järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha;
• kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, võrdleb iseennast mõne tegelasega;
• arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust,
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
* otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse.
Õpitulemused:
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
· tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi;
· mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes;
Õpitulemused
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
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* seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi ja muinasjutu olemust.
4. Esitamine
Õpitulemused:
* esitab peast luuletuse või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust
5. Omalooming
Õpitulemused:
* kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja
jutustava teksti.

6. KLASS
1. Lugemine
Õpitulemused:
• On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);
• loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest,
elamustest ja –kogemustest;
2. Jutustamine
Õpitulemused:
• jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel;
• jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale;
• jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
Õpitulemused:
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused
• vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;
• koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
• leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;
• järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha;
• kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustaud
moraalinormidest, võrdleb iseennast mõne tegelasega;
• arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust,
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; otsib teavet tundmatute sõnade
kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
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Õpitulemused:
• tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi;
· seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;
* mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes.
Õpitulemused:
* seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muinasjutu, muistendi, kõnekäänu ja vanasõna
olemust.
4. Esitamine
Õpitulemused:
* esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust.
5. Omalooming
Õpitulemused:
* kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja
jutustava teksti.

7. KLASS
1. Lugemine
Õpitulemused:
• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);
• loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
• oskab arutleda teose tegelaste, probleemide ja sõnumi teemal.
2. Jutustamine
Õpitulemused
* jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
Õpitulemused:
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;
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• 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
Õpitulemused:
• tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, ja
võrdlusi;
• selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja tähendust;
• mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Õpitulemused:
• 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.
4. Esitamine
Õpitulemused
• esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust.
5. Omalooming
Õpitulemused:
• 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.
8. KLASS
1. Lugemine
Õpitulemused:
• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);
• loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
• tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost
mõne teise teosega.
2. Jutustamine
Õpitulemused:
* jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
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Õpitulemused:
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused
• vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
• kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;
• kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad
sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle;
• kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste
omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja
demokraatlikest väärtustest;
• arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust,
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
• leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte,
kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;
· otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Õpitulemused:
• tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja
algriimi;
• selgitab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude kujundlikkust ja tähendust;
• mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Õpitulemused:
• seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja
vabavärsi ning tragöödia olemust.
4. Esitamine
Õpitulemused:
* esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust;
* koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande
5. Omalooming
Õpitulemused:
• 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.
9. KLASS
1. Lugemine
Õpitulemused:
• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);
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• loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
• oskab arutleda loetud teose sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi põhjal ning võrdleb
teost mõne teise teosega.
2. Jutustamine
Õpitulemused:
• jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
Õpitulemused:
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused
• vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
• kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;
• kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad
sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle;
• kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste
omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja
demokraatlikest väärtustest;
• arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust,
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
· leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte;
· otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Õpitulemused:
• tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja
algriimi;
• mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Õpitulemused:
• seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli,
ballaadi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust.
4. Esitamine
Õpitulemused:
• koostab ja esitab teost tutvustava ettekande.
5. Omalooming
Õpitulemused:
• kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või
miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti;
• kirjutab kirjandusteose põhjal arutlus-elementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti
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alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili
sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja.
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