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Koostamise alus:  Põhikooli riiklik õppekava, lisa 1; Koeru Kk õppekava  

 

KIRJANDUSE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID  

  

Kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:   

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

2) väärtustab kirjandust 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 loometöösse lugupidamisega;   

5) laiendab silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;  

6) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi hoiakuid ning valmidust võtta vastutus enda elu 

mõjutavate valikute ja otsuste eest;   

7) avaldab arvamust ja sõnastab oma mõtteid;   

8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid;   

9) loob seoseid ühiskonnas toimuva ning enda väärtuste, ootuste ja tulevikuplaanide vahel.  

  

 KIRJANDUSE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID II KOOLIASTME S  5. KLASS  

 5. klassi lõpetaja:   

1) loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning arendab 

lugejaoskusi;   

2) loeb ladusalt ja ilmekalt jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda;   

3) oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide üle;   

4) oskab teksti- või elamuspõhiselt jutustada;   

5) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end korrektselt;   

6) oskab vajalikku teavet hankides kasutada eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti.  

ÜLDPÄDEVUSED  
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Kultuuri- ja väärtuspädevus 

Kirjandusõpetuses kujundatakse kõlbelisi ja esteetilis-emotsionaalseid väärtusi ning kultuuriväärtuste 

mõistmist ilukirjandus- ja aimetekstide kaudu. Enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning 

teiste vajadused ja huvid, arusaamine heast ja halvast, õiglus jaebaõiglus, kiiduväärne ja taunitav, erinevus 

teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis ja tulevik, rikkuse ja vaesuse probleemid, kohustused ja 

vastutus, üksiolek ja hirmud jms.    

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

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

teistega arvestama. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Kodu toetav jõud. Armastus oma kodu ja 

koduste vastu. Suhted vanemate ja kasuvanematega. Eri põlvkondade ühised ja erinevad tõekspidamised. 

Suhted õdede, vendade, teiste lähisugulastega. Suhted eakaaslastega. Suhted õpetajatega. Poiste ja 

tüdrukute suhted. Esimene armastus. Ühised väärtused. Kohustused ja vastutus. Koostegutsemine ja 

üksiolek. Hirmud. Erinevad kooliprobleemid ja koolivägivald. Abivajaja ning aitaja. Sallivus teistsuguste 

inimeste suhtes. Mina grupi liikmena. Liidriks olek. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir 

lubatu ja lubamatu vahel. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel. Traditsioonid ja 

sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhe keelesse. Kodupaiga keel. Suhted teiste rahvustega.  

 Enesemääratluspädevus 

Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset minapilti. Õpiolukordades luuakse võimalused 

suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilaste eripärad ja anded, 

vormitakse maailmavaade. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused ja 

huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu 

hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Kohustused ja vastutus. Üksiolek ja hirmud.  

 Õpipädevus   

Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis-ja lugemisoskust, eri liiki tekstide mõistmist, fakti ja 

arvamuse eristamist, erinevatest allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide 

koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

 Suhtluspädevus 

 Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskust, suhtluspartneri ja tema 

suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma 

seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. Õppetegevuse ja õppetekstide kaudu pannakse alus õpilaste 

diskuteerimis- ja väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku suhtlemise oskusele.  

  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus  
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Teabetekstide abil arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida 

arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud infot ning seda 

analüüsida, sõnalise teabega seostada ja tõlgendada. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute 

teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust.  Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja 

populaarteaduslikust teabest ning kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekstide loomisel, korrigeerimisel 

ja esitamisel.   

Ettevõtlikkuspädevus  

Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja kirjandustekstidest kui ka 

igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamisega, nende suhtes seisukoha võtmise ja neile 

lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka loovtöödes.   

 Digipädevus.   

Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui 

silmaringi avardaja ja infoallikas. Internet kui ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides.  

Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad.  

LÄBIVAD TEEMAD  

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainetes eesmärkide seadmisel, õpitulemuste 

ning õppesisu kavandamisel, lähtudes kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.   

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine 

Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja 

koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust kujundada oma arvamust, 

väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada probleeme. Õppetegevus 

võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii 

ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi ning õpilast suunatakse kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma 

tulevase haridustee ja tööelu planeerimisel. Õppetegevus võimaldab töömaailmaga ka vahetult kokku 

puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse, ainevaldkonnaga seotud ametite tutvustus). Kujundatakse oskust 

koostada õpingute jätkamiseks ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente. Meediatekstide analüüsi 

kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arutlema selle üle, kuidas need 

mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu.  

 Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike arutluste kaudu 

toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks ning tervist 

ja turvalisust väärtustavateks inimesteks. Roheline mõtteviis. Minu osa looduse hoidmisel. Üleilmsed 

loodushoiuprobleemid. Austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ja 
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vastutus nende eest. Tasakaal looduses. Aastaaegade omanäolisus. Loodus kui ilu allikas. Linna- ja 

maakeskkonna erinevus.  

 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile lahendusi 

otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. Mina Eesti ühiskonna liikmena. Minu 

juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ajaloomälu. Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad 

järjepidevuse. Suhe keelesse. Murdekeele omapära. Kodupaiga väärtustamine. Kangelaslikkus. 

Rahvusidentiteet. Suhted teiste rahvuste esindajatega. Eestlaste ja venelaste suhted. Rassismiprobleemid. 

Teistsuguste kultuuride austamine.  

 Kultuuriline identiteet.  

Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, teadmine oma 

juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu murre). Emakeele  ja kirjanduse väärtustamise 

kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam 

kultuuride erinevustest, aga ka tõdemusinimkonna kultuurilisest ühisosast. Kultuuride mitmekesisus. Elu eri 

kultuurides. Rahvuskultuur.  Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades.  Külalislahkus. 

Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse.  Rahvuskultuuri eripära ja olulisus. 

Rahvuskultuuri säilitajad ja arendajad. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ning hoidjad.  

 Teabekeskkond.  

 Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine on nii keele- 

ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks.  

 Tehnoloogia ja innovatsioon.  

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse 

alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. 

Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ja infoallikas.  

Internet kui ohuallikas. Keeleline mõjutamine. Käitumine suhtlusportaalides. Infoteadlik inimene.  

Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad.  

Väärtused ja kõlblus.  

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende 

põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks isiksusteks, kes teavad ja 

tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstideanalüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja 

taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu. Enesehinnang, eneseväärikus. Ausus enese ja teiste vastu. 

Iseenda ja teiste vajadused ning huvid. Kirjutatud ja kirjutamata seadused. Arusaamine heast ja halvast. 

Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Eesmärgid. Eneseotsingud. Minu hobid ja 
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huvid. Minu tervis ja tulevik. Õnnelik olemine. Minu tugevad ja nõrgad küljed. Rikkuse ja vaesusega 

seotud probleemid.  

 

LÕIMING  

Võõrkeeled  

Eesti keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendus- ning arutlusoskust, 

oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte õppimisel on abiks eesti keele tundides omandatud 

keelemõisted. Omandatud võõrsõnad toetavad võõrkeelte õppimist. Maailmakirjanduse autorite ja teostega 

tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine 

ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja kultuuri ning ka kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.  

Matemaatika  

Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse tundides arendatav 

lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist.  

 Loodusained  

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

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

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

väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste 

looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi emotsionaalset mõju lugejale.   

Sotsiaalained 

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste  mõistmist ning 

ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas 

ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline 

mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete õppimise käigus omandatud teadmised 

ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest ühiskonnas toetavad kirjandusteoste 

käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, 

organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja 

ühiskonnatundides kinnistatakse konkreetsete näidete varal.  

 Kunstiained  

Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose analüüs  seostatuna 

illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami käsitlemine 

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

käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust 
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ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja 

esitus.  

 Kehaline kasvatus 

Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. Plakateid ja esitlusi koostades 

kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes propageeritakse tervislikku eluviisi ning 

dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi mängida mitmesuguseid elulisi olukordi.   

 Tehnoloogia 

Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi 

ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel 

ning järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

 

5. KLASSI  ÕPITULEMUSED, ÕPPESISU JA -TEGEVUSED  

1. Lugemine  

5. klassi lõpetaja:   

1) on läbi lugenud vähemalt neli  eakohast erinevasse žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut);   

2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;   

3) tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest, elamustest ja 

-kogemustest.  

 2. Jutustamine  

5. klassi lõpetaja:   

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide või märksõnade toel;    

2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, 

tõsielusündmusele või oma fantaasiale;   

3) jutustab piltteksti põhjal ning selgitab selle sisu.   

 3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused  

5. klassi lõpetaja:   

1) koostab teksti kohta eri liiki küsimusi;   

2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;   
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3) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;   

4) järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha;   

5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende suhteid, 

hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, ning võrdleb iseennast mõne 

tegelasega;    

6) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;    

7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende 

probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ning põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii 

tekstist kui ka oma elust;    

8) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse.   

 Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine  

5. klassi lõpetaja:   

1) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, võrdlusi ning algriimi;   

2) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;   

3) mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes iseenda elamustele ja kogemustele.   

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine  

5. klassi lõpetaja seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja  vanasõna 

olemust.   

 Esitamine  

 5.klassi lõpetaja esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, jälgides esituse ladusust,  selgust ja 

tekstitäpsust.   

 5. Omalooming  

5. klassi lõpetaja kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldavat ja  jutustavat 

teksti.   

  Õppesisu ja tegevused  

 1. Lugemine  

Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine.   

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

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

tegelaste tutvustamine klassikaaslastele.   
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Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.  

 Jutustamine  

Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide  järgi. Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. 

Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. 

Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine.  

 Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine  

 Teose mõistmist toetavad tegevused  

Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tekstinäitega või oma 

sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena.Lõikude kesksete mõtete otsimine. 

Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 

põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Esitatud väidete 

tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. 

Tundmatutesõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine.  

 Teose/loo kui terviku mõistmine  

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord.Tegelaste probleemi leidmine 

ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja 

kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste 

iseloomustamine, käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja 

lahendamisteed. Loomamuinasjutu tüüptegelased.  

 Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine  

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

tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine 

rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine.  

 Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine  

Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus kurjaga jne). Tekke- ja 

seletusmuistendi tunnused. Seiklusjutu tunnused.   

Teose teema. Probleemi olemus. Pea- ja kõrvaltegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus.  Luuletuse 

vorm: salm. Valmi tunnused. Koomiline ja mittekoomiline.  

 

 

 Esitamine  
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 Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse ja 

intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine peast. Rollimäng, rolliteksti 

esitamine.  

 Omalooming  

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, 

looduse, tunnete kirjeldamine.  

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

Minavormis jutustamine.   

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt loomamuinasjutu, seiklus- või 

fantaasiajutu, tekke- või seletusmuistendi, loomtegelase, või kirjandusliku tegelase kirjelduse, ette antud 

riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse, loole uue või jätkuva 

lõpu, kirja mõnele teose tegelasele võitegelasrühmale, algustähekordustega naljaloo, luuletuse põhjal 

samasisulise jutu või muud sellist.   

KIRJANDUSTEKSTIDE VALIK  

Loetavad ja tundides käsitletavad kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid valitakse eesti ja 

väliskirjanike loomingust, arvestades II kooliastmele kohaseid teemavaldkondi. Teemavaldkonnad on 

kindlaks määratud, arvestades õppekava alusväärtusi, õppe- ja kasvatuseesmärke, kirjanduse kui kunstiliigi 

eripära ja sellega seonduvaid üldpädevusi (sotsiaalset, väärtus- ja enesemääratluspädevust) ning läbivaid 

teemasid. Tundides käsitletavad ja terviklikult loetavad kirjandusteosed valitakse arvestusega, et esindatud 

oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad.  

 Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning teiste vajadused ja huvid, 

arusaamine heast ja halvast, õiglus ja ebaõiglus, kiiduväärne ja taunitav, erinevus teistest, minu hobid ja 

huvid, minu tervis ja tulevik, rikkuse ja vaesuse probleemid, kohustused ja vastutus, üksiolek ja hirmud 

jms.  

Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, vägivald kodus, armastus oma kodu ja koduste vastu, suhted 

vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega, suhted õdede ja vendade jt lähisugulastega, poiste ja 

tüdrukute suhted, sallivus teistsuguste inimeste suhtes, abivajaja ning aitaja, nohiklikkus ja tõrjutus, piir 

oma ja võõra vahel, piir lubatu ja lubamatu vahel jms.   

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, matkamine kodukohas 

ning reisimine kaugetes maades, kultuuride mitmekesisus, erinevate rahvaste uskumused ja tavad, 

käitumine erinevas kultuuriruumis, külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja 

inimestesse, kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad jms.     
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Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, leidlik probleemide 

lahendamine, iluelamused, loominguline koostöö, mängult ja päriselt, põhjendatud ja põhjendamata riskid 

jms.   

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: minu osa looduse hoidmisel, austav suhtumine elus- ja eluta 

loodusesse, hädasolija aitamine, lemmikloomad ning vastutus nende eest, aastaaegade omanäolisus jms.   

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: minu juured, seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel, traditsioonid 

ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse, suhe keelesse, kodupaiga keel, suhted teiste rahvustega jms.   

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, tänapäevased 

teabeotsimis- ja teabeedastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas, internet kui 

ohuallikas, käitumine suhtlusportaalides, film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad jms.   

Õpilane loeb 5. klassis läbi vähemalt neli eakohast erinevasse žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost 

(raamatut).    

Mõisted: Epiteet, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, vanasõna, võrdlus.   

ÕPPEMETOODIKA  

• Kasutatakse erinevat  õppemetoodikat, sealhulgas frontaal- ja  aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, 

arutelu, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine, omaloomingu esitamine jne);   

• Võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada nende 

kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;   

• Kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja vahendeid;   

• Laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, 

raamatukogu, ettevõtted, loodus jne);   

• Rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid kirjanikega 

seotud paikadesse, kohtumised kirjanike ja tõlkijatega, loomekonkursid, konkurssideks 

valmistumine, projektõpe jne), pidades oluliseks sotsiaalse kompetentsuse saavutamist;   

• Arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, 

mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida;   

 HINDAMINE  

Hindamise aluseks on Koeru Keskkooli õppekavas sätestatud hindamisjuhend. Hindamise vormidena 

kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.  

Kujundava hindamise käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja 

käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 

suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav 
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hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside 

kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid 

edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.  

 Õppetunni vältel saab õpilane õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist või kirjalikku 

sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, 

kooliastme õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade), ent ka käitumise, hoiakute ning 

väärtushinnangute kohta.  

 Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite ja õppeaasta lõpus.  

Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö sisu. 

Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.   

 

ÕPIKESKKOND  

Kool korraldab keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:   

1)klassis, kus saab mööblit ümber paigutada erinevaks tegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud) ning 

rühmatööks;   

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

 Kool võimaldab:   

1) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni;   

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

sealhulgas veebisõnaraamatuid.   

  

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS  

Urmet, J; Vanamölder, L . Kirjanduse õpik 5. klassile  I osa Avita 

Kirjanduse õpik 5. klassile II osa Avita 

Leemets, M. ; Kaesvelt,  R-A. ; Varblas, M. Kirjanduse töövihik  5. klassile Avita 
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