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Eesti keele ja kirjanduse ainekava põhikoolis 

Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus 
õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende üle 
arutlemise reflekteerimise ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid 
koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). Saavutatud üldpädevused kajastuvad 
tekstiloomes, esitlustes, arutlustes. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud 
komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on 
kandev roll õpetajal, kes oma väärtushinnangute ja enesekehtestamisoskusega loob sobiva 
õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 

 Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kirjandusõpetuses kujundatakse kõlbelisi ja esteetilis-
emotsionaalseid väärtusi ning kultuuriväärtuste mõistmist ilukirjandus- ja aimetekstide 
kaudu. Keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keele kui rahvuskultuuri kandja 
tähtsust, keeleoskust kui inimese identiteedi olulist osa. Keeleõpetuses väärtustatakse 
funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatava paaris- ja 
rühmatöö käigus kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust välja ütlema, 
kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi 
ülesannete kaudu kujundatakse oskust suhelda eetiliselt ja olusid arvestades nii suuliselt 
kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka veebikeskkonnas. 

  Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset 
minapilti. Õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, 
loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilaste eripärad ja anded, vormitakse maailmavaade. 

 Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 
tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, erinevatest allikatest teabe hankimist ja selle 
kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja 
sõnastamist. 

 Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse 
oskust, suhtluspartneri ja tema suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga 
arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise 
oskust. Õppetegevuse ja õppetekstide kaudu pannakse alus õpilaste diskuteerimis- ja 
väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku suhtlemise oskusele. 

 Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil 
arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida 
arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud 
infot ning seda analüüsida, sõnalise teabega seostada ja tõlgendada. Vanemates tekstides 
kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust. Õpitakse eristama 
teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja populaarteaduslikust teabest ning kasutama 
tehnoloogilisi abivahendeid tekstide loomisel, korrigeerimisel ja esitamisel.  

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii 
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide 
arutamisega, nende suhtes seisukoha võtmise ja neile lahenduste otsimisega nii keele- ja 
kirjandustundides kui ka loovtöödes. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste 
osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja 
kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest. 

Ainevaldkonna õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeained toetavad pädevuste saavutamist teistes 



Eesti keel ja kirjandus  üldosa 

Rõuge Põhikool  2 

 

valdkondades. Keele- ja kirjandustundides arendavad õpilased kõikides õppeainetes 
vajalikku suulist ja kirjalikku väljendus- ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki 
tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste lugedes sõnavara ning 
avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste, kasutades kohaseid 
keelevahendeid ja õpitud termineid ning sobivat stiili; õpivad koostama ja vormistama 
uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõna- ja 
käsiraamatuid.  

Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi arendatakse nii keele 
ja kirjanduse valdkonna kui ka teiste ainete õppes, töötades sisult erinevate tekstidega, 
samuti diskussioonide ja väitluste kaudu. Lõimingut toetab elementaarsete õigekirjanõuete 
järgimine teiste ainevaldkondade tundides.  

Võõrkeeled. Eesti/vene keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist 
eneseväljendus- ning arutlusoskust, oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte 
õppimisel on abiks eesti/vene keele tundides omandatud keelemõisted. Omandatud 
võõrsõnad toetavad võõrkeelte õppimist. Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine 
tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste 
lugemine ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja kultuuri ning ka kirjanduse 
originaalkeeles lugemise vastu. 

 Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja 
kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab 
korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. 

 Loodusained. Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head 
lugemisoskust ja tööd tekstiga. Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste 
õigekirja kinnistatakse keele- ja kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning 
ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud 
sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste 
mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 
ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. 
Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse 4 silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: 
väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; 
kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete õppimise käigus omandatud teadmised 
ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest ühiskonnas toetavad 
kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. 
Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, 
ajaloosündmuste nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja ühiskonnatundides kinnistatakse 
konkreetsete näidete varal. 

 Kunstiained. Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. 
Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti 
väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami käsitlemine keeleõppes eeldab ka 
visuaalsete ja auditiivsete komponentide eritlemist ja analüüsi. Kirjandusteose käsitluse 
illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest 
mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on 
(rahva)laul, selle tekst ja esitus. 

 Kehaline kasvatus. Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. 
Plakateid ja esitlusi koostades kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes 
propageeritakse tervislikku eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi 
mängida mitmesuguseid elulisi olukordi.  
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Tehnoloogia. Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia 
rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid 
tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel ning järgida tehnilisi 
vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 
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Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 

Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi; 
2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
3) oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt 
vormistada; 
4) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt; 
5) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab 
eesmärgistatult; 
6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
7) oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid. 

  

Suuline ja kirjalik suhtlus 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali valida; 
2) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust; 
3) lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös; 
4) oskab oma seisukohta põhjendada ja vajaduse korral sellest taganeda; 
5) oskab teha kuuldu ja loetu kohta nii suulist kui ka kirjalikku kokkuvõtet. 

Õppesisu 
 Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

 Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldu kohta 
arvamuse esitamine. Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud teemal, vastulausele 
reageerimine ning seisukohast loobumine. Küsimustele vastamine, esitlus ja tutvustus. Väite 
põhjendamine. 

 Seisukoha põhjendamine paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. Kaaslase täiendamine ja 
parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. 
Klassivestlus, diskussioon. 

 Telefonivestluse alustamine ja lõpetamine. Virtuaalkeskkonnas suhtlemise eesmärgid, 
võimalused, ohud, privaatsus ja avalikkus. E-kiri. 

  

Teksti vastuvõtt 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ja nende kasutamise võimalusi; 
2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 
3) võrdleb tekste, esitab küsimusi ja avaldab arvamust, teeb tekstist lühikokkuvõtte; 
4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu 
 Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine 

 Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste 
leidmine. 

 Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, kokkuvõtte tegemine, kuuldu 
konspekteerimine Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. 

 Trükiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, pildiallkiri. 

 Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam. 

 Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, 
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kuulutusest, sõiduplaanist ja hinnakirjast andmete kirjapanek ning seoste esiletoomine. 
Tarbe- ja õppetekstide (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart, saatekava jne) mõtestatud 
lugemine. 

 Kirjandustekstid (4. klassis): kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, loomateemaline 
ilukirjanduslik ja aimejutt, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning 
kõnekäänud 

 Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste käitumise 
motiivide analüüs. Luuletuse mõtestatud lugemine (meeleolu, laad) 

 Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks 
valitakse eesti ja väliskirjanike loomingust, arvestades järgmisi teemavaldkondi. 

Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused 
ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. 
Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kohustused ja 
vastutus. Üksiolek ja hirmud 

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste vastu. 
Suhted vanemate, kasuvanemate ning vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste 
lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ja aitaja. 
Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel 
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesistus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Matkamine 
kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride mitmekesisus. Erinevate rahvaste 
uskumused ja tavad. Käitumine eri kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav suhtumine teistesse 
kultuuridesse ja inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Leidlik probleemide 
lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. Põhjendatud ja 
põhjendamata riskid 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- 
ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade 
omanäolisus 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. 
Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhtumine keelde. Kodupaiga keel. Suhted 
teiste rahvustega 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õpikogemused. Tänapäevased 
teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas. Internet 
kui ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad 

  

Tekstiloome 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet; 
2) koostab ning peab lühikese ettekande; 
3) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise põhietappe; 
4) jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult; 
5) esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande; 
6) avaldab viisakalt ja olukorrast lähtudes arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 
suuliselt kui ka kirjalikult; 
7) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju; 
8) vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 
9) kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu 
 Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

 Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 
viimistlemine, toimetamine ja avaldamine, tagasiside saamine. 

 Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 
parandamine. 
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 Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad võtted. 

 Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende usaldusväärsus. Eri allikatest pärit info 
võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt 
ja arvamus. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega. 

 Lühiettekanne ja esitlus internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus 
keskkonnas suhtlemise eetika. 

 Kiri, ümbriku vormistamine. 

 Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. Autori suhtumine 
kirjeldatavasse ning selle väljendamine. 

 Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 
ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. 
Minavormis jutustamine. 

 Arutlemine. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

 Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine. Luuletuse 
kirjutamine. 

  

Õigekeelsus ja keelehoole 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning 
järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 
2) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid ja lihtsamaid 
liitlauseid; 
3) oskab kasutada veebi- ja pabersõnaraamatut sõna tähenduse ja õigekirja kontrollimiseks; 

4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 
 Õppesisu 

 Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Sugulaskeeled ja 
sugulasrahvad. 

 Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 

 

Häälikuõpetus ja õigekiri. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud 
häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. Tähed g, 
b, d s-tähe kõrval. Tähe h õigekiri. Tähtede i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). Liidete gi ja ki 
õigekiri. Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine ja poolitamine 
(ka liitsõnades). Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. Tähtede f ja š 
õigekiri. Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka internetivariandist). 
Sõnavaraõpetus. Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. 
Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, nende kasutamine. Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. 
Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi. 
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused. 
Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka internetivariandist). 
Vormiõpetus ja õigekiri. Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 
Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, liht-, täis- ja enneminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 
Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine 
tekstis. 
Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. Käänded, 
nende küsimused ning tähendus. Õige käände valik olenevalt lause kontekstist. Ainsus ja mitmus. 
Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga, lik- ja ne-liiteliste 
omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. Võrdlusastmete 
kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-
liitelised omadussõnad). 
Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja järgarvsõnade 
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kirjutamine sõnade ning numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine tekstis. 
Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 
Lauseõpetus ja õigekiri. Lause. Alus ja öeldis. Lihtsamad lause laiendamise võimalused. 
Korduvate lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis. 
Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning nende kasutamine. 
Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse 
osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 
Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. 
Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid. 
Muud õigekirjateemad. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 
Ajaloosündmused. Ametinimetused ja üldnimetused. Perioodikaväljaanded. Teoste pealkirjad. 
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. Lühendite lugemine 
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Suuline ja kirjalik suhtlus 4. klassis 

4. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi; 

 annab lühidalt edasi kuuldu sisu; 

 väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, 
eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes; 

 esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi; 

 väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt; 

 leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi; 

 kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid; 

 esitab peast luuletuse või rolliteksti. 
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis 

 Hääliku pikkuste eristamine. 

 Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 
hinnangu andmine. 

 Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste leidmine. 
Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 
märksõnade jm alusel. 

 Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, kuuldud proosa-, 
luule- ja ainetekstide sisu ümberjutustamine. 

 Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus. 

 Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Keelekasutus erinevates 
suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, 
suulises kõnes ja kirjalikus tekstis. 

 Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate 
käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha 
põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. Lisateabe otsimine. 

 Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine 
(sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte lõpuleviimine). 

 Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng. 

 Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine). 
Eritüübiliste küsimuste moodustamine (nt intervjuu tegemiseks). 

 Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. 

  

Teksti vastuvõtt 4. klassis 

4. klassi lõpetamisel õpilane: 

 loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti; 

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

 vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti 
kohta küsimusi; 

 leiab teksti peamõtte; 

 kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi; 

 leiab tekstist vajalikku infot; 

 tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu, 
kirja; 

 on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut); 

 tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust. 
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis 

 Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, häälega ja 
hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad võtted. 
Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. 

 Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, 



Eesti keel – õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes klassiti 4.klass 

Rõuge Põhikool  9 

 

skeem, kaart jm). Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires. 

 Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). Teksti sisu 
ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, üksiksõnade jm alusel. Enne lugemist 
olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine, oma küsimuste 
esitamine ning uute teadmiste vastu huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin teada). 

 Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht, aeg ja tegelased. Sündmuste järjekord. 
Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma 
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele vastamine tekstinäidetega või oma 
sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine 
loetu põhjal, märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava, skeemi/kaardi 
koostamine. Rollimäng. Dramatiseering. 

 Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja loomine, riimuvate 
sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine (meeleolu, 
laad). 

 Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. 

 Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. Loetud raamatu 
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine 
klassikaaslastele. Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine 
ja raamatust lühikokkuvõtte tegemine. 

 Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut kasutades. 

 Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend, vanasõna, kõnekäänd, kiri 

 Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 

  

Tekstiloome 4. klassis 

4. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest; 

 jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja 
küsimuste toel; 

 kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest; 

 kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste vastavalt 
kirjutamise eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile; 

 kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi, 
pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel; 

 teeb oma tekstiga tööd. 
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis 

 Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, loov, valikuline 
kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. Aheljutustamine. 

 Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. 

 Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. 
Iseloomulike tunnuste esitamine. 

 Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

 Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. 

 Jutustus pildi või pildiseeria põhjal, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel,  fantaasialugu, 
kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid (juhend, nimekiri, retsept,       e-kiri, teade), 
ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu). 

 Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või mõtteskeem, 
tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide 
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 
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Õigekeelsus ja keelehoole 4. klassis 

4. klassi lõpetamisel õpilane: 

 märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid; 

 märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit; 

 kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 

 pöörab tegusõnu olevikus; 

 moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku; 

 poolitab sõnu (õpitud reeglite piires); 

 kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile 
ja suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid; 

 kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja väike algustähega õppeainete, kuude, 
nädalapäevade, ilmakaarte nimetused; 

 tunneb ära liitsõna; 

 leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires; parandab leitud vead 
sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga. 

 kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi). 
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis 
Üldteemad 

 Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 

 Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. 
Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. 

 Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (nt jalgsi, kärbsed). h õigekiri. 

 i ja j õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga. 
 Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 

 Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 

 Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. 

 Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused. 

 Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (40–60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine. 

Sõnavaraõpetus 

 Sünonüümid. Antonüümid. 

 Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhisõna, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 
erinevused. 

Vormiõpetus 

 Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 
pööramine ainsuses ja mitmuses. 

 Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsõnade 
õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. 

Lauseõpetus 

 Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, 
väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause. 
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Suuline ja kirjalik suhtlus 5. klassis 

 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 valib juhendamise toel suhtluskanali; 

 leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

 esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid. 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, 
täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus tekstis. 

 Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 
hinnangu andmine. 

 Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele reageerimine, seisukohast 
loobumine. Väite põhjendamine. 

  

Teksti vastuvõtt 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel nii huvivaldkondade kui ka õpi- ja 
elutarbelisi tekste; 

 rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel eri viise ja võimalusi; 

 valib juhendamise toel oma lugemisvara; 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. 

 Tööjuhendi lugemine. Kava, mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid. 

 Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart). 

 Kokkuvõte konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus). 

 Kuuldu konspekteerimine. 

 Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. 

 Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste 
leidmine. 

  

Tekstiloome 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 

 esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne). 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline. 

 Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. Lühiettekande 
esitamine. 

 Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. 

 Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 

 Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 
ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 

 Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. 

 Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 
  

Õigekeelsus ja keelehoole 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb eesti keele häälikusüsteemi, 

 järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 
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 moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes. 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 
Üldteemad 

 Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. 

 Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 

 Tähestik. Täis-ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Täis- 
ja kaashäälikuühend. 

 Kaashäälikuühendi õigekiri. 

 Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
Sõnavaraõpetus 

 Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 
erinevused. 

 Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii 
raamatu- kui ka veebivariandist). 

Vormiõpetus 

 Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

 Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 
pööramine ainsuses ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis. 

 Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. 
Käänded, nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist. 

 Ainsus ja mitmus. 
Lauseõpetus 

 Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate lauseliikmete 
kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis. 

 Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja  kasutamine. 
Muud õigekirja teemad  

 Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 
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Suuline ja kirjalik suhtlus 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 valib juhendamise toel suhtluskanali; peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja 
meilivahetust; 

 võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis. 

 leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatöö käigus, kõnejärg. Kaaslase 
parandamine, täiendamine. Arvamuse tagasivõtmine, kaaslasega nõustumine, kaaslase 
täiendamine, parandamine. 

 Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. 

 Klassivestlus, diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine. 

 Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse ja avaliku ala 
eristamine). E-kiri. 

  

Teksti vastuvõtt 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb tavalisi tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi; 

 võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtte; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekstide tõlgendamisel ja seostamisel. 
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud kuulamine/vaatamine. 
Oma sõnadega kokkuvõtte tegemine. Saatekava. 

 Trükiajakirjandus. Pressifoto. Karikatuur. Pildiallkiri. Teabegraafika. 

 Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam. 

 Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. 

 Skeemist, tabelist, kuulutusest, sõiduplaanist, hinnakirjast andmete kirjapanek ja seoste 
väljatoomine. 

  

Tekstiloome 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet 
raamatukogust ja internetist; 

 tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe; 

 tunneb kirjutamisprotsessi põhietappe; 

 kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ja täita 
lihtsamaid planke ja vorme; 

 avaldab viisakalt ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti 
kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

 kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ja seostades. 
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 
viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 

 Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 
parandamine. 

 Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid. Lisateabe otsimine. Erinevatest allikatest 
pärit info võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest, selle väljakirjutamine. Uue info 
seostamine oma teadmiste ja kogemustega, selle rakendamine konkreetsest tööülesandest 
lähtuvalt. 

 Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Teksti loomine pildi- ja 
näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus. 
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 Kiri, ümbriku vormistamine. 

 Lühiettekanne, esitlus Internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus 
keskkonnas suhtlemise eetika. 

  

Õigekeelsus ja keelehoole 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust, järgib eesti 
õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 

 moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 

 leiab ja kontrollib „Eesti õigekeelsussõnaraamatust“ sõna tähendust ja õigekirja; 

 tunneb ära õpitud tekstiliigi; 

 rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates. 
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 
Üldteemad 

 Kirjakeel, argikeel ja murdekeel 
Häälikuõpetus ja õigekiri 

 g, b, d s-i kõrval. h õigekiri. i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). gi- ja ki-liite õigekiri. 
Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. 

 f-i ja š õigekiri. Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine 
ja poolitamine (ka liitsõnades). 

 Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui veebivariandist). 
Sõnavaraõpetus 

 Kirjakeelne ja kõnekeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. 

 Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka veebivariandist). 
Vormiõpetus 

 Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- ja ne-
liiteliste omadussõnade käänamine ja õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. 
Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised omadussõnad). 

 Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ja järgarvsõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja 
järgarvsõnade kirjutamine sõnade ja numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine 
tekstis. Asesõnade käänamine ja kasutamine. 

 Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 
Lauseõpetus 

 Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe 
järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 

 Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ja järel. 

 Otsekõne kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi. 

 Üte ja selle kirjavahemärgid. 
Muud õigekirja teemad 

 Algustäheõigekiri: ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused; 
perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad. 

 Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri, lühendite lugemine. 
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Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 

  

Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 

1) loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 
ning arendab lugejaoskusi; 
2) loeb ladusalt ja ilmekalt jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda; 
3) oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide üle, 
sealhulgas võrrelda tegelaste ning enda väärtushoiakuid ja huvisid; 
4) oskab teksti- või elamuspõhiselt jutustada ja loetu üle arutleda; 
5) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end korrektselt; 
6) oskab vajaliku teavet hankides kasutada eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 

  

Lugemine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) on lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris väärtkirjandusteost; 
2) loeb ladusalt ja ilmekalt; 
3) väärtustab ilukirjanduse lugemist; 
4) oskab tutvustada loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõnelda oma 
lugemiselamustest ja -kogemustest. 

Õppesisu 

 Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. 
Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja 
intonatsiooni jälgimine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ning 
lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

 Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud 
raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste 
jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine ning ühisaruteluks 
vajalike ülesannete täitmine. 

  

Jutustamine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade abil; 
2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 
3) jutustab piltteksti põhjal. 

Õppesisu 

 Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi.  

 Tekstilähedane jutustamine märksõnade abil. Aheljutustamine.  

 Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.  

 Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine.  

 Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal  fantaasialoo 
jutustamine 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) koostab teksti kohta eri liiki küsimusi; 
2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnade või tekstinäitega; 
3) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu; 
4) järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha; 
5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 
nende suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, ning 
võrdleb ennast mõne tegelasega; 
6) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte; 
7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, 
nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides 
sobivaid näiteid nii tekstist kui ka igapäevaelust; 
8) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse; 
9) tunneb ära ja kasutab tekstides tuntumaid kõnekujundeid; 
10) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 
11) mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes enda elamustele ja kogemustele; 
12) seletab õpitud kõnekujundeid, rahvalaulu, muistendi ja muinasjutu olemust oma 
sõnadega. 

Õppesisu 
Teksti kui terviku mõistmine. Mälu- ehk faktiküsimuste ja loovküsimuste koostamine. Küsimustele 
vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti järgi oma sõnadega ning peast. Teksti 
kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausete ning märksõnadena. 

 Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte 
sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt tsitaadid, iseloomulikud detailid) otsimine tekstist. 
Detailide kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. 
Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste ning lugemismuljete sõnastamine. 

 Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest ning oma 
sõnavara rikastamine. 

 Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ning tegelaste 
suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, 
tegelase muutumise ja tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine ja 
nende käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused 
ja lahendusteed. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste 
järjekord. Sündmuste põhjuse-tagajärje seosed. Minajutustaja kui loo edastaja. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse, sh metakeele mõistmine. Mõisted: epiteet, võrdlus, 
vanasõna, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, algriim. 

 Epiteedi ja võrdluse äratundmine ning kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. 
Lihtsamate sümbolite seletamine. Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine. 
Kõnekäändude ja vanasõnade olemus, nende tähenduse seletamine, selle võrdlev ja eristav 
seostamine tänapäeva elunähtustega. Koomilise leidmine tekstist. 

 Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine 
rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku 
väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

 Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tüüptegelased ning tunnused (lugu, tegelased, hea 
võitlus kurjaga jm). Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. 

 Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused, teema ja idee, probleem, pea- ja kõrvaltegelane, 
tüüptegelane. 

 Luuletuse vorm. Rahvalaulu olemus. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. Animafilmi 
olemus. 
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Teksti esitus ja omalooming 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjutab erineva pikkusega erižanrilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis; 
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, taotledes esituse ladusust ja selgust 
ning tekstitäpsust. 

Õppesisu 
Esitamine. Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine. Õige hingamine ning kehahoid. Luuleteksti esitamine peast. 
Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). Rollimäng, rolliteksti esitamine. 
Omalooming.  

 Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: 
1) loomamuinasjutt, imemuinasjutt, tekke- või seletusmuistend, hiiu- või vägilasmuistend, 

seiklus- või fantaasiajutt, mälestuslugu; 
2) jutuke vanasõnade või kõnekäändude põhjal, algustähekordustega naljalugu, luuletus 

etteantud riimide põhjal või iseseisvalt samasisuline jutt luuletuse põhjal; 
3) looduskirjeldus, loom- või kirjandusliku tegelase kirjeldus, teose või kujuteldava 

tegelase päevikulehekülg, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutus, loo sündmustiku 
edasiarendus, uus või jätkuv lõpp loole, tegelastevaheline dialoog, kiri mõnele teose 
tegelasele või tegelasrühmale.  

 Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse ja tunnete 
kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 

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

Kirjandustekstide valik. II kooliastmes käsitletavad tekstid ja terviklikult loetavad kirjandusteosed 
valitakse arvestusega, et esindatud oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad. 
 
Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused 
ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistes. 
Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kohustused ja 
vastutus. Üksiolek ja hirmud 

Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste vastu. 
Suhted vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste 
lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ning 
aitaja. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel 
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Matkamine 
kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride mitmekesisus. Erinevate rahvaste 
uskumused ja tavad. Käitumine erinevates kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav suhtumine 
teistesse kultuuridesse ja inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja 
hoidjad 

Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Leidlik probleemide 
lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. Põhjendatud ja 
põhjendamata riskid 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- 
ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade 
omanäolisus 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel. 
Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhe keelesse. Kodupaiga keel. Suhted 
teiste rahvustega 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. 
Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ning 
infoallikas. Internet kui ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo 
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jäädvustajad 

 

 

Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks. 

Harri Jõgisalu „Veskiratta Madis” või „Vennikese ja tema sõprade lood”, Andrus Kiviräha „Sirli, Siim 
ja saladused”, Aino Perviku „Arabella, mereröövli tütar”, Jaan Krossi „Mardileib”, Jaan Rannapi 
„Viimane valgesulg”, Eno Raua „Kalevipoeg” või „Roostevaba mõõk”, Erich Kästneri „Veel üks Lotte”, 
James Krüssi „Timm Thaler ehk müüdud naer”, Astrid Lindgreni „Vennad Lõvisüdamed” või 
„Röövlitütar Ronja”, Ferenc Molnári „Pal-tänava poisid”, Christine Nöstlingeri „Vahetuslaps”, Joanne 
Kathleen Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi”, John Ronald Reuel Tolkieni „Kääbik”, Mark Twaini 
„Tom Sawyeri seiklused”, vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu, 
vähemalt üks paikkondliku autori proosa- või luuleteos. 

Rahvaluuletekstid. 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. „Kalevala” lood. 
Looma- ja imemuinasjutud. Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, 
Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised vanasõnad 
ning kõnekäänud. Paikkondliku algupäraga rahvaluuletekstid, muistendid. 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid. 

Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Harri Jõgisalu, Andrus Kiviräha, Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- 
ja loomingulukku. 
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Lugemine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel 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 kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, -
elamustest ja –kogemustest. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. 
Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni 
jälgimine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud 
raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste 
kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

  

Jutustamine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 

 jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku ülesehitusega loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, 
tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

 jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide  järgi. Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või 
mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo 
jutustamine. 

  

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine. 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi; 

 vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 

 koostab teksti kohta sisukava, kasutades väiteid või märksõnu; 

 leiab lõigu kesksed mõtted; 

 järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha; 

 kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 
omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, 
nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides 
sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

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

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides algriimi; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seletab oma sõnadega muistendi ja muinasjutu olemust. 
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 
Teose mõistmist toetavad tegevused 

 Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine 
tekstinäitega või oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja 
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märksõnadena. Lõikude kesksete mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. 
Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide) otsimine tekstist. 
Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma mõtete, 
tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

 Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Tegelaste 
probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt 
võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase 
muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine, käitumise 
põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja 
lahendamisteed. Loomamuinasjutu tüüptegelased. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

 Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. 
Koomilise leidmine tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla 
tunnetamine. Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. 
Luuleteksti tõlgendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

 Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus 
kurjaga jne). Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Seiklusjutu tunnused. Teose teema. 
Probleemi olemus. Pea- ja kõrvaltegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus. Luuletuse 
vorm: salm. Valmi tunnused. Koomiline ja mittekoomiline. 

  

Esitamine 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luuletuse või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja 
tekstitäpsust. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, 
tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti 
esitamine peast. Rollimäng, rolliteksti esitamine. 

  

Omalooming 5. klassis 

5. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 
jutustava teksti. 

Õppesisu ja -tegevused 5. klassis 

 Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, olendi, 
inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine. Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. 
Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis 
jutustamine. Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt 
loomamuinasjutu, seiklus- või fantaasiajutu, tekke- või seletusmuistendi, loomtegelase, 
või kirjandusliku tegelase kirjelduse, ette antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, 
sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse, loole uue või jätkuva lõpu, kirja mõnele 
teose tegelasele või tegelasrühmale, algustähekordustega naljaloo, luuletuse põhjal 
samasisulise jutu või muud sellist. 
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Lugemine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel 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 kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, -
elamustest ja –kogemustest. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. 
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja 
iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. 
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühis-
aruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

  

Jutustamine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 

 jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

 jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. Iseendaga 
või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. Jutustamine 
piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 

  

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 6. klassis 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 koostab teksti kohta eri liiki küsimusi; 

 vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 

 koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu; 

 järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha; 

 kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 
nendevahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, 
võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

 leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte; 

 arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, 
nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides 
sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi; 

 seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 

 mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja vanasõna 
olemust. 
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Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 
Teose mõistmist toetavad tegevused 

 Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma sõnadega, peast.  

 Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena, märksõnadena. Lõikude kesksete 
mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine.  

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

 Illustratiivsete näidete (nt tsitaatide, iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Detailide 
kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal.  

 Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine.  

 Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine. 

Teose/loo kui terviku mõistmine 

 Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste 
põhjus-tagajärg-seosed.  

 Minajutustaja kui loo edastaja. Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose 
sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase 
muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, tegelaste iseloomustamine, käitumise 
põhjendamine. Tegelasrühmad.  

 Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja lahendamisteed. Looma- ja imemuinasjutu 
tüüptegelased 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

 Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Lihtsamate sümbolite seletamine.  

 Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.  

 Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle võrdlev ja eristav seostamine 
tänapäeva elunähtustega. Riimide leidmine ja loomine. 

  Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti tõlgendamine.  

 Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

 Imemuinasjutu sisutunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. Vanasõna ja kõnekäänu 
olemus. Ajaloolise jutustuse tunnused. Teose teema ja idee. Probleemi olemus. 
Tüüptegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm ja riim. Päevik kui 
ilukirjandusliku teose vorm. Animafilmi olemus. 

 

Esitamine 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, 
selgust ja tekstitäpsust. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine 
peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). 

  

Omalooming 6. klassis 

6. klassi lõpetamisel õpilane: 

 kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja jutustava 
teksti. 

Õppesisu ja -tegevused 6. klassis 

 Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete 
kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine.  

 Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 
Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine.  
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 Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta. Teemamapi vorm 
(mapp, karp, CD vms), sisu ja vormistamine.  

 Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt imemuinasjutu, tõsielu- või 
fantaasiajutu, hiiu- või vägilasmuistendi, mälestusloo, kirjandusliku tegelase või 
looduskirjelduse, vanasõna(de) või kõnekäändude põhjal jutukese, ette antud riimide põhjal 
või iseseisvalt luuletuse, teose või kujuteldava tegelase päevikulehekülje, loo sündmustiku 
edasiarenduse, tegelastevahelise dialoogi, kirja mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale, 
luuletuse põhjal samasisulise jutu või muud sellist. 

  
Terviklikult käsitletavad teosed II kooliastmes 
Harri Jõgisalu „Veskiratta Madis“ või „Vennikese ja tema sõprade lood“, Andrus Kivirähk „Sirli, Siim 
ja saladused“, Aino Pervik „Arabella, mereröövli tütar“, Jaan Kross „Mardileib“, Oskar Luts 
„Kapsapea“, Jaan Rannap „Viimane valgesulg“, Eno Raud „Kalevipoeg“ või „Roostevaba mõõk“; 
Erich Kästner „Veel üks Lotte“, James Krüss „Timm Thaler ehk Müüdud naer“, Astrid Lindgren 
„Vennad Lõvisüdamed“ või „Röövlitütar Ronja“, Alan Marshall „Ma suudan hüpata üle lompide“, 
Ferenc Molnar „Pal-tänava poisid“, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps“, Joanne Kathleen Rowling 
„Harry Potter ja tarkade kivi“, John Ronald Reuel Tolkien „Kääbik“, Mark Twain „Tom Sawyeri 
seiklused“; vähemalt üks uudisproosa teos omal valikul; üks vabalt valitud luulekogu. Õpilane loeb 
igal õppeaastal läbi vähemalt neli eakohast erinevasse žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost 
(raamatut). 

 Käsitletavad rahvaluuletekstid II kooliastmes 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala lood. 
Looma- ja imemuinasjutud. Saksa muinasjutt „Luikede järv“. Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja 
vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- 
ja tööteemalised vanasõnad ning kõnekäänud. 

 Põhjalikumalt käsitletavad autorid II kooliastmes 

Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Harri Jõgisalu, Andrus Kiviräha, Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- 
ja loomingulukku. 

 Olulisemad mõisted II kooliastmes 

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

  

  

  

 


