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 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;   

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

 

           Kirjanduse õppeaine kirjeldus  

Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse õpilaste lugejaoskusi, kujundlikku mõtlemist 

ning verbaalset loomevõimet. Väärtkirjanduse ja rahvaluule tõlgendamise ning analüüsi 

kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, rikastatakse tundemaailma ning 

aidatakse neil kujuneda isiksusena, leida oma identiteet ja luua ainuomane maailmapilt.   

Põhikooli kirjandusõpetuses keskendutakse eelkõige ilukirjanduse lugemisele ja 

tõlgendamisele. Eraldi pööratakse tähelepanu teose mõistmist toetavate oskuste 

arendamisele, teose kui terviku mõistmisele ning kujundlikukeele tundmaõppimisele. 

Interpreteerimis- ja sünteesivõime arendamiseks kuuluvad kirjandusõpetusse ka tekstide 

esitamine ning õpilaste omalooming eri liiki tekstidena.   
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Kirjandusteoste üle arutlemiseks ja nende sügavuti mõistmiseks peavad õpilased tundma 

kirjanduse metakeelt ning kirjanikega seotud kultuuriloolist tausta. Teoste käsitlemiseks 

vajalikke mõisteid seletatakse õppekirjanduses, õpilaste enda seletust eeldatakse nende 

mõistete puhul, mis on õppesisus eraldi esile toodud. Kirjandusõpetuse teoreetiline külg on 

minimaalne, sest faktiteadmistest tähtsam on äratada ja hoida alal lugemishuvi ning 

arendada tõlgendusoskust.    

Mitmekülgse tekstivaliku kaudu kujundatakse lugemis- ja analüüsikogemusi ning 

arendatakse lugejaoskusi. Lugemisvarasse haaratakse tähtsamate eetiliste ja esteetiliste 

küsimuste käsitlemist võimaldavaid teoseid nii uudiskirjandusest kui ka klassikast. 

Tähelepanu pööratakse ka folkloorsele materjalile, et väärtustada õpilase päritolu ja 

kultuurilist kuuluvust. Lugemisvara valikul arvestatakse eesti ja maailmakirjanduse, 

vanema ja uuema kirjanduse ning eri žanre esindavate proosa-, draama- ja luuleteoste 

põhjendatud proportsioone ning kooliastmele kohaseid teemavaldkondi. Kultuuri 

järjepidevuse huvides sisaldab soovituslik terviklikult käsitletavate teoste valik ka rohkesti 

tüvitekste. Soovitusliku valiku põhjal saab koostada teoste loendi, lähtudes klassi õpistiilist 

ja -võimekusest. Lisaks on võimalik valida teemakohaseid tekste ja teoseid, sealhulgas 

paikkondliku päritoluga ja uudiskirjanduse hulgast. Tervikkäsitluseks mõeldud teostest 

käsitleb õpetaja igas klassis vähemalt nelja. Õpetaja võib kirjandusteoseid valides arvestada 

õpilaste eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.    

Kirjandustundides tuleb funktsionaalse kirjaoskuse arendamiseks tegelda ka 

teabetekstidega, mis on seotud eelkõige kirjanduse ning kirjanike ja teiste kultuurilooliselt 

tähenduslike isikutega. Kultuuriloolised tekstid avavad isiksust kujundavaid seiku, aitavad 

mõista teose kirjanduslikku ja ajaloolist tagapõhja ning kirjandusprotsessi, väärtustavad 

seda, mis on eesti kultuuris oluline, ja tekitavad huvi kultuuriloo vastu.    

Õppeprotsessis võimaldatakse õpilastele rohkesti omaloomingulisi, sealhulgas 

kirjandusteostele, teistele tekstidele ja oma elamustele tuginevaid kirjutamiskogemusi, et 

arendada ja väärtustada loovust ja mõtlemisvõimet ning tuua esile kirjutaja isikupära ja 

annet. Tekstianalüüsis ning -loomes on võrdselt olulised suuline ja kirjalik õppetegevus.   

Kirjandusõpetus seostub peaaegu kõigi õppeainetega (esmajoones eesti keelega) ja 

kirjanduse lähiümbruse aladega (folkloor, teater, film, kujutav kunst) ning toetab õppesisu 

kaudu õppekava läbivate teemade käsitlemist ja üldpädevuste saavutamist. Läbivate 

teemade käsitlemise iseloom, sügavus ja raskuspunkt on klassiti erinev ning paljuski seotud 
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kirjanduse valikuga. Taotletakse, et loetud ilukirjandustekstide põhjal arutledes suhestaksid 

õpilased ennast käsitletavate teemadega.  

Kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgi III kooliastmes  

9. klassi lõpetaja:   

1) väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses  toimunust, 

 arutleb  teoses  kujutatu  üle  ning  kirjutab omaloomingulisi töid;   

2) loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 

tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi;   

3) mõistab teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab erinevaid ideid ja   

  kujutamisviise;   

4) tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, 

elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat;   

5) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 

tutvustajat;   

6) kasutab vajaliku teabe hankimiseks erinevaid allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti.  

 

ÜLDPÄDEVUSED   

Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste 

maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada 

loomingut ja kujundada ilumeelt;   

Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas 

kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suhtlemisel;  

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme;  

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; 

planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusija strateegiaid, 
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erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi 

ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust;  

Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste 

ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;  

Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;  

Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

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

eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; 

reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.  

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 

ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus 

 

 

LÄBIVAD TEEMAD   

 „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet “  on ainevaldkonna õppeainetele 

eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste 

lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.  

  

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“  eesmärgiseadega on kooskõlas kõik ainevaldkonnas 

taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja kirjalik 

väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma 
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arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õppetegevus võimaldab õpilasel 

märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid.  

  

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“  ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb õpilase kujunemist 

sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust 

väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid arengusuundumusi 

teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle 

arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.   

„Teabekeskkond“ käsitlemine valdkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe 

hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning õppeteemakohaste 

teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.   

 LÕIMING   

Eesti keel – Ainevaldkonna õppeainete lõimimise  põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii 

suulisi kui ka kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti pildilise, graafilise ning teiste 

tekstiliikide kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste 

õppeainete õppimiseks vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, 

kujuneb soov ning oskus oma mõtteid väljendada. Keele- ja kirjandustundides arendavad õpilased 

oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki 

tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste lugedes oma sõnavara ning avardavad 

maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste (sh arvamust, referaati, juhendit), kasutades 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, 

kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid.  

Võõrkeeled – Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise 

vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi õpitava 

keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.  

  

Loodusainete – Loodusalased tekstid õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses aitavad loodust 

tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad 

omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju 

lugejale.  
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Sotsiaalained –  Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist.  

Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja 

kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja 

rahvussuhted. Samaaegu toetavad sotsiaalaineid õppides omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna 

arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes kajastatud ühiskonnaelu probleemide ja 

inimsuhete mõistmist.  

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs 

seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. 

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika 

emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse 

ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitamine, mis eeldab aineõpetajate koostööd.  

 1. Õpitulemused ja õppesisu 

1.2. LUGEMINE 

Õpitulemused: 

Õpilane:                      

• 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. 

Õppesisu: 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 

Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, 

probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. 

Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, 

ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

1.2. JUTUSTAMINE 
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Õpitulemused 

Õpilane: 

• jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni; 

Õppesisu 

Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse aja ja koha 

muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist 

jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi. 

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

1.3. TEKSTI TÕLGENDAMINE, ANALÜÜS JA MÕISTMINE 

1.3.1. Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

Õpitulemused 

Õpilane: 

• 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. 

Õppesisu: 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. 

Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Konspekti koostamine.  
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Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete tõestamine 

oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide 

otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-

põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara 

rikastamine. 

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele 

vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. 

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

Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja 

sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete tõestamine 

oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide 

otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-

põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara 

rikastamine. 

1.3.2. 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. 

 

Õppesisu 

Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja 

inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine. 

Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine.  

Luuleteksti tõlgendamine. Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära 

kirjeldamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

1.3.3. Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
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Õpitulemused 

• seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli, 

ballaadi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust. 

Õppesisu 

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

jutustuse, novelli, miniatuuri tunnused. Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, 

ballaadi, soneti, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Komöödia, tragöödia ja draama tunnused.  

Arvustuse olemus. 

1.4. ESITAMINE 

Õpitulemused 

• koostab ja esitab teost tutvustava ettekande 

Õppesisu 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; 

esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja 

diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  jälgimine. 

Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 

 

 

1.5. 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. 

Õppesisu 
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Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka luuletuse 

või miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse paigutatud 

tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile 

sisulise vastandteksti, teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse või muud sellist.  

Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute 

kohta. 

1.6. MÕISTED 

idee (peamõte), kompositsioon, konflikt, miljöö, probleem, sündmustik, teema, tegelane, 

tegevusaeg, tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane, allegooria, alltekst, ellips, epiteet,inversioon, 

isikustamine, koomika, metafoor, kordus, retooriline hüüatus, retooriline küsimus, stiil, arvustus, 

draama, dramaatika, eepika, eepos, haiku, jutustus, lüürika, novell, riimiskeem, romaan, sonett, 

stroof, tragöödia, vabavärss, arutlev tekst 

1.7. AUTORID JA ISESEISEV LUGEMINE 

Põhikooli lõpuks on õpilane lugenud tervikuna vähemalt 12 ilukirjandusteost. 

9. klassis on soovitatavad järgmised teosed: 

S. Henno „Mina olin siin“ 

E. Uus „Kuu külm kuma“ 

M. Karu „Nullpunkt“ 

E. Jaaniste „Elu on ilus“ 

Kristiine Kurema „Jäätunud võõras“ 

K. Reimus „Eilset pole olemas“ 

E. Bornhöhe „ Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad“  

A. Kivirähk „Rehepapp“, „Mees , kes teadis ussisõnu“ , „Vargamäe vanad ja noored“ 

A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“ (kõigile) 

M. Unt „Hüvasti, kollane kass“ 

A. Gailit „Toomas Nipernaadi“ 
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A. Kivikas „Nimed marmortahvlil“ 

M. Traat „Üksi rändan“ 

Fr. Tuglase 2 novelli (kõigile) 

või mõni muu teos uuemast eesti proosast. 

ÕPPEMETOODIKA   

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: loengut, frontaalset õpet, rühmatööd, projektõpet. Suur 

osatähtsus on avalikul esinemisel nii klassis kaaslaste kui ka laiema auditooriumi ees.  

Aktiivõppe meetoditest kasutatakse kirjandusteoste dramatiseeringuid, rühma- ja paaristöödes on 

tähtsus loomingulisel koostööl.  

 FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND   

1. Kool korraldab õppe klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumistegevusteks (nt 

dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks.  

2. Kool võimaldab tunde läbi viia arvutiklassis, kus kasutatakse tänapäeva info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh 

netisõnaraamatuid.  

3. Tunde peetakse vajaduse korral kooli raamatukogus ning väljaspool kooli.  

 HINDAMINE  

III kooliastmes hinnatakse õpilase:  

1) suulist ja kirjalikku suhtlust;  

2) tekstide vastuvõttu;  

3) tekstiloomet;  

4) tekstide õigekeelsust.  

 Hindamise aluseks on Koeru Keskkooli õppekavas sätestatud hindamisjuhend.  

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.  
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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 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. 

AINEALASED PROJEKTID   

• Tekstide dramatiseerimine, esitluste loomine  

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID   

Ratassepp, Priit ; Rannaste, Kirsi; Sinijärv, Karl Martin. Kirjanduse õpik  9. klassile. Labürint III 

Ratassepp, Priit ; Rannaste, Kirsi; Sinijärv, Karl Martin Kirjanduse töövihik 9. klassile Labürint III 

„Kõrboja peremees“, režissöör Leida Laius. Tallinnfilm 1979. A. H. Tammsaare samanimelise 

romaani ainetel.  

„Libahunt“,  režissöör Leida Laius. Tallinnfilm 1968. A. Kitzbergi samanimelise näidendi ainetel.  

Youtube – https://www.youtube.com/   

Raadioteater – http://raadioteater.err.ee/raadioteater/avaleht   

Sünonüümisõnastik – http://www.eki.ee/dict/sys/   

 

 

 


