VENE KIRJANDUSE AINEKAVA PÕHIKOOLILE
Tallinna Mahtra Põhikool

Kirjandus 5.klass
70 tundi

1. Õpitulemused
5. klassi lõpetaja:
1) on omandanud ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt ja arusaamisega jõukohase
keerukusega teksti;
2) koostab loetu kohta plaani ja jutustab selle alusel ümber sisu, ütleb/avaldab arvamust loetu
kohta;
3) määratleb kunstiteose teema, idee ja kompositsiooni;
4) näeb autoripositsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;
5) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid;
6) määrab loetud teose žanri ja liigi, selgitab keeleliste vahendite rolli kunstilises tekstis;
7) suudab läbielatust ja nähtust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;
8) kasutab sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti vajaliku info saamiseks.
Lugemine
5. klassi lõpetaja:
1) on läbi lugenud vähemalt 8 eri žanrisse kuuluvat kirjandusteost (raamatut);
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) tutvustab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest- ja
elamustest.
Ümberjutustamine
5. klassi lõpetaja:
1) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult;
2) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi.
Teksti mõtestamine ja analüüs
5. klassi lõpetaja:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määratleb teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelaste vahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab isiklikku arvamust loetud teose kohta, põhjendab seda näidetega tekstist ja
isiklikust elust.
Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
5. klassi lõpetaja:
1) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete ja võrdlusi;
2) tunneb mõisteid riim ja värsimõõt.

Loominguline tegevus ja esinemine
5. klassi lõpetaja:
1) kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldava ja jutustava teksti ning
lühiarvamuse loetud teosest;
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti või näidendi rolliteksti;
3) esitab kaaslastele omaloodud teksti.

2. Õppesisu
I. Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised hõlmavad põhiandmeid autorite, kõnealuste teoste loomise
ajastu ning neis kujutatud aja kohta.
Kirjandus kui sõnakunst – üks maailma mitmekesisuse ja inimkonna elukogemuse peegeldamise
vorme. Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid: muinasjutt, vanasõna, kõnekäänd, mõistatus,
legend (pärimus). Müüdid. Muinasjuttude liigid: imemuinasjutt, olustikuline muinasjutt,
loomamuinasjutt. Kunstmuinasjutt. Uus žanr – fantaasia.
Kunstiteose teema ja idee. Süžee ja faabula. Kompositsioon.
Eepos, lüürika, draama. Kirjandusžanrid: jutustus, novell, valm, poeem. Näidend, tegelased,
repliik. Looduskirjeldus,
interjöör, portree. Kunstiline detail. Luulekeele iseärasused.
Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- ja väljendusvahendid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine.
Huumor ja satiir.
Arvamus loetud teosest.
II. Peamised teemad ja probleemid arutamiseks
Raamatu roll inimese elus. Kirjandus kui sõnakunst. Kirjandus ja teised kunstiliigid. Kultuuride
mitmekesisus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse. Erinevused ja
sarnasused kommetes, traditsioonides, usus.
Hea ja kurja probleem. Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus. Ustavus, julgus,
tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes. Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine
rahvaluuleteostes.
Kõlbeline jõud kokkupuutes inimlike pahedega. Usk õigluse võidusse. Väline ja sisemine ilu.
Eluvaate valik: elada endale või teha rõõmu teistele. Eluraskuste ületamine – headuse ja õigluse
võidu kohustuslik tingimus?
Ajalooepohhide eripära peegeldamine. Ajalooline sündmus kui rahvusliku uhkuse aine. Minevik,
tänapäev, tulevik. Elu heledad ja sünged küljed. Oma isikliku väärtuse tunnetamise probleem.
Inimese vastutus kodumaa saatuse, oma käitumise ja tehtud otsuste eest. Argus ja lipitsemine kui
ajatu nähtus.
Kirjandusteoste teemade mitmekesisus. Kõlbelisuse poeetilised tunnid. Inimlik tänulikkus ja
tänamatus. Kasvatamatud ja harimatud meie keskel. Teod kui inimese väärtuse mõõt. Üksinduse
probleem. Kodumaa poeetiline kujund.
Kodumaa looduse ilu. Inimese ja looduse harmoonia. Idee inimese ja looduse ühtsusest.
Loodusesse säästva suhtumise (häda)vajalikkus. Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.
Inimese vastutus loodushoiu eest.
Perekond, suhted pereliikmete vahel. Põlvkondade järjepidevuse idee.
Sõprus ja osavõtlikkus. Õiglase ja ebaõiglase maailma tunnetamine. Lugeja kaasatundmine ja
kaasaelamine kui enese tunnetamine ja kasvatamine. Karakterite omapära ja nende kokkupõrge.
Enesesalgavuse ja vastastikuse abi osutamine ohumomendil kui täiskasvanulikkuse tunnus. Rõõm
tehtud tööst.

Koolielu läbi huumoriprisma.
Rahvaluule. Vene muinasjutud. Eesti muinasjutud. Mõistatused, luiskelood.
Vanasõnad ja kõnekäänud. Tallinna legendid.
III. Teoseid lugemiseks
1. Müüdid
2. Finist Jahikulli sulg (vene rahva muinasjutt)
3. „Õnne – rublatükk“ (eesti rahva muinasjutt)
4. G. Rodari „Vanasõnad“
5. Tallinna legendid
6. O. Luts „Ülemiste vanake“
7. Kirjanduslik muinasjutt. N. Vagner. Muinasjutt
8. A. Puškin “Muinasjutt surnud tsaaritarist ja seitsmest vägilasest”
9. H. C. Andersen „Lumikuninganna“
10. J. Kross “Mardileib”
11. L. Carroll „Alisa Imedemaal“
12. K. Bulõtšev „Muinasjutude kogumik“
13. R. Bradbury „Roheline hommik“
14. K. Paustovski „Muinasjuturaamatu sünd“
15. V. Inber „Setter Jack“
16. А. Tšehhov „Kaštanka”
17. A. Kuprin „Ju – juu“
18. L. Andrejev „Kussaka”
19. H. Jõgisalu „Hõbedane kaelakee”
20. М.Prišvini luuletused
21. А. Puškini luuletused
22. К. Paustovski luuletused
23. I.Bunini luuletused
24. F.Tjuttševi luuletused
25. S. Jesenini luuletused
26. А. Feti luuletused
27. М. Lermontovi luuletused
28. L. Tolstoi „Kaukaasia vang“
29. M. Prišvin „Päikese varaait“
30. D. London „Lugu Kiišist“
31. J. Jakovlev „Rüütel Vasja“
32. E. Raud „Roostevaba mõõk“
33. G. Sapgir „Täna, homme ja eile“
34. G. Rodari „Tühjad pead“
35. V. Dragunski „Ranna kasvataja Kiisi“
36. V. Dragunskaja „Erandjuhtum“
37. G. Oster „Kahjulikud nõuanded“.

3. Hindamise alused
Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde
alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele;
õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse
vastavatest Tallinna Mahtra põhikooli õppekava üldosa sätetest.
Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud
reeglite järgimine) antakse hinnanguid.
Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt
töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.
5. klassis hinnatakse:
1) teoste lugemist ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.
Hinded viiepallisüsteemis:
90-100% - „5“
89-75% - „4“
74-50% - „3“
49-20% - „2“
19-1% - „1“
Kujundav hindamine
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
„Väga hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
- iseloomustab teose tegelasi;
- toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
- kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
„Hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis.
„Rahuldav“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;

- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes).
Loominguline tegevus ja esinemine
„Väga hea“ Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset
vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Hea“ Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ning pidades silmas
teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning teksti täpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Rahuldav“ Õpilane:
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Kuulamine
„Väga hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog) erinevaid suulisi tekste;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Rahuldav" Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust;
- mõistab kuulatava teksti sisu;
-t äidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.

Suuline kõne
„Väga hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
- väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Rahuldav" Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- esineb lühiettekandega.
Lugemine
„Väga hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- mõistab tarbetekstide otstarvet;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti koostades;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
„Väga hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;

- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
- kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid
„Hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid (esineb üksikuid vigu);
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.

Kirjandus 6.klass
70 tundi

1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) on omandanud ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt ja arusaamisega jõukohase
keerukusega teksti;
2) koostab loetu kohta plaani ja jutustab selle alusel ümber sisu, ütleb/avaldab arvamust
loetu kohta;
3) määratleb kunstiteose teema, idee ja kompositsiooni;
4) näeb autoripositsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;
5) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid;
6) määrab loetud teose žanri ja liigi, selgitab keeleliste vahendite rolli kunstilises tekstis;
7) suudab läbielatust ja nähtust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;
8) kasutab sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti vajaliku info saamiseks.
Lugemine
6. klassi lõpetaja:
1) on läbi lugenud vähemalt 8 eri žanrisse kuuluvat kirjandusteost (raamatut);
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) tutvustab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest- ja
elamustest.
Ümberjutustamine
6. klassi lõpetaja:
1) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult;
2) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi.
Teksti mõtestamine ja analüüs
6. klassi lõpetaja:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määratleb teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelaste vahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab isiklikku arvamust loetud teose kohta, põhjendab seda näidetega tekstist ja
isiklikust elust.
Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete ja võrdlusi;
2) tunneb mõisteid riim ja värsimõõt.
Loominguline tegevus ja esinemine
6. klassi lõpetaja:
1) kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldava ja jutustava teksti ning
lühiarvamuse loetud teosest;
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti või näidendi rolliteksti;
3) esitab kaaslastele omaloodud teksti.

2. Õppesisu
I.
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised hõlmavad põhiandmeid autorite, kõnealuste teoste loomise
ajastu ning neis kujutatud aja kohta.
Kirjandus kui sõnakunst – üks maailma mitmekesisuse ja inimkonna elukogemuse peegeldamise
vorme. Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid: muinasjutt, vanasõna, kõnekäänd, mõistatus,
legend (pärimus). Müüdid. Muinasjuttude liigid: imemuinasjutt, olustikuline muinasjutt,
loomamuinasjutt. Kunstmuinasjutt. Uus žanr – fantaasia.
Kunstiteose teema ja idee. Süžee ja faabula. Kompositsioon.
Eepos, lüürika, draama. Kirjandusžanrid: jutustus, novell, valm, poeem. Näidend, tegelased,
repliik. Looduskirjeldus, interjöör, portree. Kunstiline detail. Luulekeele iseärasused.
Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- ja väljendusvahendid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine.
Huumor ja satiir.
Arvamus loetud teosest.
II.
Peamised teemad ja probleemid arutamiseks
Raamatu roll inimese elus. Kirjandus kui sõnakunst. Kirjandus ja teised kunstiliigid. Kultuuride
mitmekesisus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse. Erinevused ja
sarnasused kommetes, traditsioonides, usus.
Hea ja kurja probleem. Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus. Ustavus, julgus,
tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes. Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine
rahvaluuleteostes.
Kõlbeline jõud kokkupuutes inimlike pahedega. Usk õigluse võidusse. Väline ja sisemine ilu.
Eluvaate valik: elada endale või teha rõõmu teistele. Eluraskuste ületamine – headuse ja õigluse
võidu kohustuslik tingimus?
Ajalooepohhide eripära peegeldamine. Ajalooline sündmus kui rahvusliku uhkuse aine. Minevik,
tänapäev, tulevik. Elu heledad ja sünged küljed. Oma isikliku väärtuse tunnetamise probleem.
Inimese vastutus kodumaa saatuse, oma käitumise ja tehtud otsuste eest. Argus ja lipitsemine kui
ajatu nähtus.
Kirjandusteoste teemade mitmekesisus. Kõlbelisuse poeetilised tunnid. Inimlik tänulikkus ja
tänamatus. Kasvatamatud ja harimatud meie keskel. Teod kui inimese väärtuse mõõt. Üksinduse
probleem. Kodumaa poeetiline kujund.
Kodumaa looduse ilu. Inimese ja looduse harmoonia. Idee inimese ja looduse ühtsusest.
Loodusesse säästva suhtumise (häda)vajalikkus. Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.
Inimese vastutus loodushoiu eest.
Perekond, suhted pereliikmete vahel. Põlvkondade järjepidevuse idee.
Sõprus ja osavõtlikkus. Õiglase ja ebaõiglase maailma tunnetamine. Lugeja kaasatundmine ja
kaasaelamine kui enese tunnetamine ja kasvatamine. Karakterite omapära ja nende kokkupõrge.
Enesesalgavuse ja vastastikuse abi osutamine ohumomendil kui täiskasvanulikkuse tunnus. Rõõm
tehtud tööst.

Koolielu läbi huumoriprisma.
Rahvaluule. Vene muinasjutud. Eesti muinasjutud. Mõistatused, luiskelood.
Vanasõnad ja kõnekäänud. Tallinna legendid.
III.
Teoseid lugemiseks
Hans Christian Andersen „Tigu ja roosipõõsas“, „Väike merineitsi“
Nikolai Gogol "Öö enne jõule"
Oscar Wilde „Tähepoiss“
Aleksandr Beljajev „Professor Dowelli pea"
Aleksandr Puškin “Ruslan ja Ljudmilla”, „Dubrovski“, „Tuisk“
Mihhail Lermontov „Mtsõri“
Lev Tolstoi „Lapse jõud“
Vladimir Korolenko „Maa-aluse lapsed“
Viktor Astafjev „Vasjutka järv“
Antoine de Saint-Exupéry "Väike prints"
Aleksandr Kuprin "Imeväärne arst"
Aleksandr Grin „Roheline lamp“
Konstantin Paustovski „Vanamees jaamaeinelaua juures“
O. Henri „Viimane leht“
Jack London "Armastus elu vastu"
Luuletused (Aleksandr Puškin, Mihhail Lermontov, Fjodor Tjuttšev, Nikolai Gumiljev, Sergei
Jesenin)
Ivan Turgenev „Luuletus proosas“
Aisopose ja Ivan Krõlovi valmid
Mihhail Saltõkov-Štšedrin "Ülitark rünt"
Anton Tšehhov „Paks ja peenike“
Jevgeni Švarts „Alasti kuningas“
Mihhail Zoštšenko „Kaloss“
Jerome K. Jerome raamatut „Kolmekesi paadis. Peale koera“
Hendrik Visnapuu "Maarjamaa laulud"
Jaan Rannap "Agu Sihvka annab aru"
Debora Vaarandi "Öö"
Heino Väli jutustused

3. Hindamise alused
Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde
alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele;
õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest
Tallinna Mahtra põhikooli õppekava üldosa sätetest.
Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud
reeglite järgimine) antakse hinnanguid.
Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt
töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.

6. klassis hinnatakse:
1) teoste lugemist ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.
Hinded viiepallisüsteemis:
90-100% - „5“
89-75% - „4“
74-50% - „3“
49-20% - „2“
19-1% - „1“
Kujundav hindamine
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
„Väga hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
- iseloomustab teose tegelasi;
- toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
- kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
„Hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis.
„Rahuldav“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- leiab teoste võtmesündmused;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes).
Loominguline tegevus ja esinemine
„Väga hea“ Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;

- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset
vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Hea” Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ning pidades silmas
teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Rahuldav“ Õpilane:
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Kuulamine
„Väga hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog) erinevaid suulisi tekste;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Rahuldav" Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust;
- mõistab kuulatava teksti sisu;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
„Väga hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;

- väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Rahuldav” Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- esineb lühiettekandega.
Lugemine
„Väga hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- mõistab tarbetekstide otstarvet;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti koostades;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
„Väga hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
- kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid

„Hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
- kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid (esineb üksikuid vigu);
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.

Kirjandus 7.klass
70 tundi
Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse peamiselt ilukirjandusele tuginedes õpilaste
lugejaoskusi, kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid. Väärtkirjanduse ja
rahvaluule tõlgendamise ning analüüsi kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid,
rikastatakse tundemaailma, aidatakse neil isiksusena kujuneda, leida oma identiteet ning luua
ainuomane maailmapilt.

1. Õpitulemused
7. klassi lõpetaja:
1) loeb eakohast eri žanris ilukirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi
tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi;
2) mõistab käsitletud kirjandusteoste ideelis-kunstilisi iseärasusi ja iseloomustab nende
žanrilist eripära;
3) märkab kirjandustekstis õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende rolli tekstis;
4) avaldab arvamust loetud teoste kohta, iseloomustab teoste põhiproblemaatikat
arutluselementidega kirjandis või arvustuses;
5) loeb ilmekalt kirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme;
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjandusvoole ja -suundi, kõrvutab vene ja
maailmakirjanduse temaatiliselt lähedasi teoseid;
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ning internetti teabe otsimiseks etteantud teemal
ning oma valikul vastavalt vajadusele.
Lugemine ja ümberjutustamine
Õpilane:
1) on lugenud läbi vähemalt 7 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit;
4) oskab loetut ümber jutustada eri konkreetsusastmes ja eri vaatepunktidest.
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
Õpilane:
1) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
2) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
3) leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
4) iseloomustab teose tegelasi;
5) toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
6) määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
7) määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse;
8) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
9) leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
10) kasutab kõnekujundeid oma tekstides.

2. Õppesisu
I. Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted
Personaaž, tegelane, prototüüp, teose põhikonflikt.

Inimene kui peamine loomingulise mõtestamise objekt kirjanduses. Kirjandusteos kui autori
looming, kirjaniku fantaasia produkt.
Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. Eepilise teose kangelane, lüüriline
kangelane, tegelane draamas. Autobiograafiline jutustus.
Tegelase karakteristika: sotsiokultuuriline, psühholoogiline, väline. Tegelase ajalooline ja
kultuuriline tingitus.
Tegelase biograafia ja evolutsioon. Tegelase süžeeliste funktsioonide määramine, tegelaste
vastastikuste suhete analüüs. Tegelaskõne (monoloog ja dialoog). Erinevate teoste tegelaskujude
võrdlus (ajalooliskultuuriline, autoripoeetika võrdlus). Tegelase karakteri loomise vahendid:
portree, autori iseloomustus, kõneline iseloomustus, olukorra kirjeldus. Draamateose tegelaste
kujutamise iseärasused.
Põhikonflikti olemuse määramine (sotsiaalne, eetiline).
Kunstiline ruum ja aeg poeetilises tekstis. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Tekst kui
kunstiline tervik.
Klassitsism. Romantism. Rahvusromantism. Romantiline kangelane. Realism kirjanduses.
II. Peamised teemad ja probleemid arutamiseks
Inimese kolbelised kohustused. Halastuse ja kaastunde probleem. Tunde ja kohuse konflikt.
Isikliku kõlbelise valiku probleem. Kõlbelised ideaalid ja elutõde. Isiksuse kõlbeline väärikus
Täiskasvanuks saamine. Sõbrad ja vaenlased. Enesetunnetuse esimesed kogemused. Alaealise
suhted täiskasvanute ja eakaaslastega. Põlvkondade konflikt. Nn murdemomentide tähendus
inimese isiksuse ja iseloomu kujunemisel. Maailma tunnetamine kui katsumus. Inimese vastutus
ümbritseva ees. Pideva enesekasvatuse vajadus. Inimene lähedaste ringis. Peresisesed suhted.
Perekond kui tõeliste inimlike väärtuste kese/keskpunkt
Isiksus ja ajastu. Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab. Kangelane ajaloo ees. Isiksuse
sotsiaalsed palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused. „Oma” ja
„võõra” kokkupõrge. Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas. Ajatud kõlbelised väärtused.
„Oma” ja „võõras” kultuuris. Kultuuride mitmekesisus. Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.
Erinevate rahvaste kombed ja uskumused. Austav suhtumine teistesse kultuuridesse.
Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele. Eesti rahvuskultuuri traditsioonide,
pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine.
Looming kui maailma umberkujundamise viis. Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad
väärtused. Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. Lüüriline kangelane – poeedi
„teisik”
Kodanikuuhiskond ja rahvusvahelised suhted. Mina kui Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige.
Minu päritolu.
Mineviku, oleviku ja tuleviku seosed minu elus. Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja
traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise järjepidevuse). Suhted teiste
rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel). Sallivus ja austus teise vastu kui
rahvusvaheliste kontaktide alus.
Keskkond ja jatkusuutlik areng. Inimene ja loodus. Säästva ja austava suhtumise vajalikkus
elus- ja eluta loodusesse. Looduslik tasakaal. Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Teabe otsimise ja edastamise võimalused
tänapäeval. Internet kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. Internet kui võimalike
ohtude allikas (võrguportaalides käitumise probleemid, keelemõjud). Film ja fotograafia kui ajaloo
jäädvustamise (säilitamise) viisid.
III. Teoseid lugemiseks
Vana vene kirjandus
Giovanni Boccaccio “Dekameron”
Jack Londoni teosed

O. Henry teosed
Nikolai Leskovi teosed
Friedebert Tuglase teosed
Anton Tšehhovi „Kameeleon”
Aleksandr Kuprini „Junkur”
Lev Tolstoi „Lapsepõlv”
Maksim Gorki „Lapsepõlv”
Arthur Conan Doyle’i „Punapeade Liit”
Jules Verne „Viieteistkümneaastane kapten“
Aleksander Grin „Punased purjed“
Lydia Koidula luuletused
Fjodor Tjuttševi luuletused
Aleksandr Puškini luuletused, „Kapteni tütar”
Anna Ahmatova luuletused
Johann Wolfgang Goethe „Metsavaim“
Mihhail Lermontovi luuletused, "Laul tsaar Ivan Vassiljevitšist"
William Shakespeare’i „Romeo ja Julia”
Molière "Kodanlasest aadlimees"
Maurice Maeterlinck „Sinilind“

3. Hindamise alused
Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde
alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele;
õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse
vastavatest Tallinna Mahtra põhikooli õppekava üldosa sätetest.Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse
mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud reeglite järgimine) antakse
hinnanguid.
Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt
töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.
7. klassis hinnatakse:
1) teoste lugemist ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.
Hinded viiepallisüsteemis:
90-100% - „5“
89-75% - „4“
74-50% - „3“
49-20% - „2“
19-1% - „1“
Kujundav hindamine
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
„Väga hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;

- iseloomustab teose tegelasi;
- toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
- kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
„Hea“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
- leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
- leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis.
„Rahuldav“ Õpilane:
- määrab teose põhiprobleemid ja idee;
- leiab teoste;
- iseloomustab teose tegelasi;
- määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-l eiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes).
Loominguline tegevus ja esinemine
„Väga hea“ Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset
vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Hea“ Õpilane:
- kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ning pidades silmas
teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Rahuldav“ Õpilane:
- kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi;
- esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;

- koostab intervjuu;
- koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Kuulamine
„Väga hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog) erinevaid suulisi tekste;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Hea“ Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
- mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
- eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Rahuldav" Õpilane:
- saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust;
- mõistab kuulatava teksti sisu;
- täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
„Väga hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
- väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Hea“ Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
- arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Rahuldav" Õpilane:
- jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
- loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- esineb lühiettekandega.

Lugemine
„Väga hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- mõistab tarbetekstide otstarvet;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti koostades;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Hea“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
- loeb tabeleid, skeeme ja tinglikke tähiseid;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
- hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
„Väga hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
- kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Hea“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
- kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid (esineb üksikuid vigu);
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Rahuldav“ Õpilane:
- loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
- kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
- koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
- tunneb teksti redigeerimise aluseid.

Kirjandus 8.klass
70 tundi
Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse peamiselt ilukirjandusele tuginedes õpilaste
lugejaoskusi, kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid. Väärtkirjanduse ja
rahvaluule tõlgendamise ning analüüsi kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid,
rikastatakse tundemaailma, aidatakse neil isiksusena kujuneda, leida oma identiteet ning luua
ainuomane maailmapilt.

Õpitulemused
8. klassi lõpetaja:
1) loeb eakohast eri žanris ilukirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi
ning arendab lugejaoskusi;
2) mõistab käsitletud kirjandusteoste ideelis-kunstilisi iseärasusi ja iseloomustab nende
žanrilist eripära;
3) märkab kirjandustekstis õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende rolli tekstis;
4) avaldab arvamust loetud teoste kohta, iseloomustab teoste põhiproblemaatikat
arutluselementidega kirjandis või arvustuses;
5) loeb ilmekalt kirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme;
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjandusvoole ja -suundi, kõrvutab vene ja
maailmakirjanduse temaatiliselt lähedasi teoseid;
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ning internetti teabe otsimiseks etteantud teemal ning
oma valikul vastavalt vajadusele.
Lugemine ja ümberjutustamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) on lugenud läbi vähemalt 9 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit ning võrdleb teost
mõne teise teosega;
4) oskab loetut ümber jutustada eri konkreetsusastmes ja eri vaatepunktidest.
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
2) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
3) leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
4) iseloomustab teose tegelasi;
5) toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
6) määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
7) määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse;
8) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
9) leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
10) kasutab kõnekujundeid oma tekstides.

Õppesisu
I.

Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted

Personaaž, tegelane, prototüüp, teose põhikonflikt.
Inimene kui peamine loomingulise mõtestamise objekt kirjanduses. Kirjandusteos kui autori
looming, kirjaniku fantaasia produkt.
Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. Eepilise teose kangelane, lüüriline
kangelane, tegelane draamas. Autobiograafiline jutustus.
Tegelase karakteristika: sotsiokultuuriline, psühholoogiline, väline. Tegelase ajalooline ja
kultuuriline tingitus.
Tegelase biograafia ja evolutsioon. Tegelase süžeeliste funktsioonide määramine, tegelaste
vastastikuste suhete analüüs. Tegelaskõne (monoloog ja dialoog). Erinevate teoste tegelaskujude
võrdlus (ajalooliskultuuriline, autoripoeetika võrdlus). Tegelase karakteri loomise vahendid:
portree, autori iseloomustus, kõneline iseloomustus, olukorra kirjeldus. Draamateose tegelaste
kujutamise iseärasused.
Põhikonflikti olemuse määramine (sotsiaalne, eetiline).
Kunstiline ruum ja aeg poeetilises tekstis. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Tekst kui
kunstiline tervik.
Klassitsism. Romantism. Rahvusromantism. Romantiline kangelane. Realism kirjanduses.
II.

Peamised teemad ja probleemid arutamiseks

Inimese kõlbelised kohustused. Halastuse ja kaastunde probleem. Tunde ja kohuse konflikt.
Isikliku kõlbelise valiku probleem. Kõlbelised ideaalid ja elutõde. Isiksuse kõlbeline väärikus
Täiskasvanuks saamine. Sõbrad ja vaenlased. Enesetunnetuse esimesed kogemused. Alaealise
suhted täiskasvanute ja eakaaslastega. Põlvkondade konflikt. Nn murdemomentide tähendus
inimese isiksuse ja iseloomu kujunemisel. Maailma tunnetamine kui katsumus. Inimese vastutus
ümbritseva ees. Pideva enesekasvatuse vajadus. Inimene lähedaste ringis. Peresisesed suhted.
Perekond kui tõeliste inimlike väärtuste kese/keskpunkt
Isiksus ja ajastu. Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab. Kangelane ajaloo ees. Isiksuse
sotsiaalsed palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused. „Oma” ja
„võõra” kokkupõrge. Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas. Ajatud kõlbelised väärtused
„Oma” ja „võõras” kultuuris. Kultuuride mitmekesisus. Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.
Erinevate rahvaste kombed ja uskumused. Austav suhtumine teistesse kultuuridesse.
Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele. Eesti rahvuskultuuri traditsioonide,
pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine.
Looming kui maailma umberkujundamise viis. Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad
väärtused. Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. Lüüriline kangelane – poeedi
„teisik”
Kodanikuühiskond ja rahvusvahelised suhted. Mina kui Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige. Minu
päritolu.
Mineviku, oleviku ja tuleviku seosed minu elus. Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja
traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise järjepidevuse). Suhted teiste

rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel). Sallivus ja austus teise vastu kui
rahvusvaheliste kontaktide alus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Inimene ja loodus. Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elusja eluta loodusesse. Looduslik tasakaal. Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Teabe otsimise ja edastamise võimalused
tänapäeval. Internet kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. Internet kui võimalike
ohtude allikas (võrguportaalides käitumise probleemid, keelemõjud). Film ja fotograafia kui ajaloo
jäädvustamise (säilitamise) viisid.
III.

Teoseid lugemiseks

Ivan Turgenevi proosaluuletused
Lev Tolstoi “Kolm küsimust”
Friedebert Tuglas “Lembitu”
Nikolai Leskov, "Inimene vahipostil“
Leonid Andrejev "Inglike"
Aleksandr Puškini „Peeter Suure moorlane“.
Eduard Bornhöhe "Tasuja"
Alexandre Dumas "Kuninganna Margot" (peatükid 7, 8, 9 ja 10).
Walter Scott„Ivanhoe”
Afanassi Feti luuletused
Marie Under "Sügis aias", "Tähed"
Ivan Bunin "Antonovka õunad“
Jack London „Valgekihv”
Anton Hansen Tammsaare "King ja Ööbik"
Toomas Vint "Varastatud luik“
Lev Tolstoi „Poisipõlv”
Fjodor Dostojevski „Vennad Karamazovid“ (peatükid raamatust "Poisid")
Oskar Lutsu "Kevade“

Hindamise alused
Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde
alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele;
õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse
vastavatest Tallinna Mahtra põhikooli õppekava üldosa sätetest.
Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud
reeglite järgimine) antakse hinnanguid.
8. klassis hinnatakse:
1) teoste lugemist ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.

Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt
töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.
Hinded viiepallisüsteemis:
90-100% - „5“
89-75% - „4“
74-50% - „3“
49-20% - „2“
19-1% - „1“
Kujundav hindamine
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
„Rahuldav“
Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee;
-leiab teoste;
-iseloomustab teose tegelasi;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes).
„Hea“ Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
-leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
-iseloomustab teose tegelasi;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis.
„Väga hea“ Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
-leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
-iseloomustab teose tegelasi;
-toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse
-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
-kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
Loominguline tegevus ja esinemine
„Rahuldav“ Õpilane:
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.

„Hea“ Õpilane:
-kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ning pidades silmas
teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Väga hea“ Õpilane:
-kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset
vormistust ja õigekirjanõudeid;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Kuulamine
„Rahuldav" Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust;
-mõistab kuulatava teksti sisu;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Hea“ Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
-mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
-eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Väga hea“ Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
-mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
-eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog) kõnetüübilt ning žanrilt erinevaid suulisi tekste;
-eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
„Rahuldav" Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-loob suulist teksti dialoogi vormis;
- esineb lühiettekandega.
„Hea“ Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
-arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;

-loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
-avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Väga hea“ Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
-arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
-loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
-väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
-avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
Lugemine
„Rahuldav“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Hea“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
-mõistab tarbetekstide otstarvet;
-loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Väga hea“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
-mõistab tarbetekstide otstarvet;
-loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti koostades;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
„Rahuldav“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu;
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Hea“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades
keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
-formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse
loetelu;

-üldjuhul kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid (esinevad vead);
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Väga hea“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades
keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
-formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse
loetelu;
-hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
-kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.

Kirjandus 9.klass
70 tundi
Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse peamiselt ilukirjandusele tuginedes õpilaste
lugejaoskusi,
kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid. Väärtkirjanduse ja rahvaluule
tõlgendamise ning
analüüsi kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, rikastatakse tundemaailma,
aidatakse neil isiksusena kujuneda, leida oma identiteet ning luua ainuomane maailmapilt.

Õpitulemused
9. klassi lõpetaja:
1) loeb eakohast eri žanris ilukirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi
ning arendab lugejaoskusi;
2) mõistab käsitletud kirjandusteoste ideelis-kunstilisi iseärasusi ja iseloomustab nende
žanrilist eripära;
3) märkab kirjandustekstis õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende rolli tekstis;
4) avaldab arvamust loetud teoste kohta, iseloomustab teoste põhiproblemaatikat
arutluselementidega kirjandis või arvustuses;
5) loeb ilmekalt kirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme;
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjandusvoole ja -suundi, kõrvutab vene ja
maailmakirjanduse temaatiliselt lähedasi teoseid;
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ning internetti teabe otsimiseks etteantud teemal ning
oma valikul vastavalt vajadusele.
Lugemine ja ümberjutustamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) on lugenud läbi vähemalt 12 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit ning võrdleb teost
mõne teise
1) teosega;
4) oskab loetut ümber jutustada eri konkreetsusastmes ja eri vaatepunktidest.

Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
2) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
3) leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
4) iseloomustab teose tegelasi;
5) toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
6) määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
7) määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse;
8) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;

9) leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool,
1) litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
10) kasutab kõnekujundeid oma tekstides.

Õppesisu
I.

Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted

Personaaž, tegelane, prototüüp, teose põhikonflikt.
Inimene kui peamine loomingulise mõtestamise objekt kirjanduses. Kirjandusteos kui autori
looming, kirjaniku
fantaasia produkt.
Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. Eepilise teose kangelane, lüüriline
kangelane,
tegelane draamas. Autobiograafiline jutustus.
Tegelase karakteristika: sotsiokultuuriline, psühholoogiline, väline. Tegelase ajalooline ja
kultuuriline tingitus.
Tegelase biograafia ja evolutsioon. Tegelase süžeeliste funktsioonide määramine, tegelaste
vastastikuste
suhete analüüs. Tegelaskõne (monoloog ja dialoog). Erinevate teoste tegelaskujude võrdlus
(ajalooliskultuuriline, autoripoeetika võrdlus). Tegelase karakteri loomise vahendid: portree,
autori iseloomustus, kõneline iseloomustus, olukorra kirjeldus. Draamateose tegelaste kujutamise
iseärasused.
Põhikonflikti olemuse määramine (sotsiaalne, eetiline).
Kunstiline ruum ja aeg poeetilises tekstis. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Tekst kui
kunstiline tervik.
Klassitsism. Romantism. Rahvusromantism. Romantiline kangelane. Realism kirjanduses.
Kirjandussuunad ja -rühmitused 20. sajandi alguse kirjanduses. Uusromantism, uusrealism.
Luulekeele uuenemine. Sümbolism, akmeism, futurism vene kirjanduses. Luuletsükkel ja
luuleraamat. Käsitletavate kirjandusteoste seostamine peamiste kirjandussuundadega.
II.

Peamised teemad ja probleemid arutamiseks

Inimese kolbelised kohustused. Halastuse ja kaastunde probleem. Tunde ja kohuse konflikt.
Isikliku kõlbelise valiku probleem. Kõlbelised ideaalid ja elutõde. Isiksuse kõlbeline väärikus
Taiskasvanuks saamine. Sõbrad ja vaenlased. Enesetunnetuse esimesed kogemused. Alaealise
suhted
täiskasvanute ja eakaaslastega. Põlvkondade konflikt. Nn murdemomentide tähendus inimese
isiksuse ja
iseloomu kujunemisel. Maailma tunnetamine kui katsumus. Inimese vastutus ümbritseva ees.
Pideva
enesekasvatuse vajadus. Inimene lähedaste ringis. Peresisesed suhted. Perekond kui tõeliste
inimlike
väärtuste kese/keskpunkt

Isiksus ja ajastu. Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab. Kangelane ajaloo ees. Isiksuse
sotsiaalsed
palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused. „Oma” ja „võõra”
kokkupõrge. Inimese
võõrandumine tänapäeva maailmas. Ajatud kõlbelised väärtused
„Oma” ja „võõras” kultuuris. Kultuuride mitmekesisus. Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.
Erinevate
rahvaste kombed ja uskumused. Austav suhtumine teistesse kultuuridesse. Rahvuskultuuri eripära,
tähendus
selle kultuuri kandjatele. Eesti rahvuskultuuri traditsioonide, pärimuste ja kommete säilitamine ja
arendamine
Looming kui maailma umberkujundamise viis. Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad
väärtused. Lüüriline
teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. Lüüriline kangelane – poeedi „teisik”
Kodanikuuhiskond ja rahvusvahelised suhted. Mina kui Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige. Minu
päritolu.
Mineviku, oleviku ja tuleviku seosed minu elus. Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja
traditsioonid, mis
kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise järjepidevuse). Suhted teiste rahvustega (kontaktid
eesti ja vene
rahva esindajate vahel). Sallivus ja austus teise vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus.
Keskkond ja jatkusuutlik areng. Inimene ja loodus. Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elusja eluta
loodusesse. Looduslik tasakaal. Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Teabe otsimise ja edastamise võimalused
tänapäeval. Internet
kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. Internet kui võimalike ohtude allikas
(võrguportaalides
käitumise probleemid, keelemõjud). Film ja fotograafia kui ajaloo jäädvustamise (säilitamise)
viisid.
III.

Teoseid lugemiseks

Mihhail Šolohhovi „Inimese saatus”
Maksim Gorki „Inimeste seas”, „Vanaeit Izergil”
Aleksandr Kuprini „Junkur”
Leonid Andrejevi „Noorsugu”
Ivan Bunini „Lõbus õu“
Levitanski teosed
Fjodor Tjuttševi luuletused
Aleksandr Bloki luuletused
Valeri Brjussovi luuletused
Sergei Jesenini luuletused
Marina Tsvetajeva luuletused

Anna Ahmatova luuletused
Vladimir Majakovski luuletused
Jossif Brodski luuletused
Aleksandr Bloki luuletused
Mihhail Bulgakovi „Koera süda”
Mihhail Zoštšenko jutustused
Vassili Šukšini „Naljatilk”
Vladimir Nabokovi „Juhus”
Jevgeni Švartsi „Draakon”
Aleksandr Solženitsõni „Küll on kahju”
Aleksandr Vampilovi „Kohtumine”
Antoine de Saint-Exupéry “Väike Prints”
Mati Undi „Hüvasti, kollane kass”
August Kitzberg “Libahunt”

Hindamise alused
Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde
alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele;
õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse
vastavatest Tallinna Mahtra põhikooli õppekava üldosa sätetest.
Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud
reeglite järgimine) antakse hinnanguid.
9. klassis hinnatakse:
1) teoste lugemist ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.
Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt
töö sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.
Hinded viiepallisüsteemis:
90-100% - „5“
89-75% - „4“
74-50% - „3“
49-20% - „2“
19-1% - „1“
Kujundav hindamine
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
„Rahuldav“ Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee;
-leiab teoste;
-iseloomustab teose tegelasi;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;

-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes).
„Hea“ Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
-leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
-iseloomustab teose tegelasi;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis.
„Väga hea“ Õpilane:
-määrab teose põhiprobleemid ja idee; -avaldab ja põhjendab oma arvamust;
-leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
-iseloomustab teose tegelasi;
-toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
-määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
-määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse
-leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
-kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
Loominguline tegevus ja esinemine
„Rahuldav“ Õpilane:
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Hea“ Õpilane:
-kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ning pidades silmas
teksti sisu arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
„Väga hea“ Õpilane:
-kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
-kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades neid
näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu arusaadavust, korrektset
vormistust ja õigekirjanõudeid;
-esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
-koostab intervjuu;
-koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.

Kuulamine
„Rahuldav" Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust;
-mõistab kuulatava teksti sisu;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Hea“ Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
-mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
-eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
„Väga hea“ Õpilane:
-saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
-mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
-eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog) kõnetüübilt ning žanrilt erinevaid suulisi tekste;
-eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
-täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
„Rahuldav" Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
- esineb lühiettekandega.
„Hea“ Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
-arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
-loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis kasutades sobivaid keelevahendeid;
-avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
„Väga hea“ Õpilane:
-jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
-formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
-arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
-loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
-väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
-avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
- esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
Lugemine
„Rahuldav“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-mõistab tarbetekstide otstarvet;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.

„Hea“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
-mõistab tarbetekstide otstarvet;
-loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
„Väga hea“
-loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
-eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
-mõistab tarbetekstide otstarvet;
-loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti koostades;
-hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
„Rahuldav“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse
loetelu;
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Hea“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades
keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
-formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse
loetelu;
-üldjuhul kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid (esinevad vead);
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.
„Väga hea“
-loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades
keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
-formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;
-kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
-koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse
loetelu;
-hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;
-kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
-tunneb teksti redigeerimise aluseid.

