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Õppeaine: Kirjandus 

Klass: 6. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 2 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

Rakendumine: 1.sept. 2012, täiendatud 1.sept. 2015 

Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 1; Vastseliina G 

õppekava 

 

 

KIRJANDUSE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 

Kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

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

2) väärtustab kirjandust rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse ja kultuuriga;  

3) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja kirjalikku 

väljendusoskust;  

4) arendab oma loomevõimeid ja suhtub loometöösse lugupidamisega;  

5) laiendab silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma; 

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

mõjutavate valikute ja otsuste eest;  

7) avaldab arvamust ja sõnastab oma mõtteid;  

8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid;  

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

 

 

 KIRJANDUSE ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID II KOOLIASTMES  6. KLASS 

 

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. 

 

 

II KOOLIASTME KOONDÕPITULEMUSED 

 

6. klassi lõpetaja: 

1) on lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 

ja arendab lugejaoskusi; 

2) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat; 

3) tõlgendab, analüüsib ja mõistab teoses kujutatud lugu ja tegelassuhteid, elamusi ja väärtusi; 

4) mõistab ja aktsepteerib erinevaid seisukohti, mis kirjandusteost lugedes võivad tekkida; 

5) jutustab teksti- või elamuspõhiselt ja arutleb teoses toimunu üle, väljendades end korrektselt; 
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6) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades ennast korrektselt; 

kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 

 

 

KIRJANDUSE ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU 6. KLASSIS 

 

Lugemine  

Õpitulemused 

Õpilane:  

1) On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat tervikteost 

(raamatut); 

2) loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab lugemist; 

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

ja –kogemustest; 

 

Õppesisu 

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, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 

Jutustamine  

Õpitulemused 

Õpilane:  

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel;  

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

tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

3 )jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu; 

Õppesisu 

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  

Õpitulemused 

Õpilane:  

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

 

1) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 

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

3) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte; 

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

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

omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustaud moraalinormidest, võrdleb 

iseennast mõne tegelasega; 
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6) 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 

1) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi; 

2) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 

3) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes; 

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muinasjutu, muistendi, kõnekäänu ja vanasõna olemust; 

 

Õppesisu ja tegevused 

 

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. 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine.  

Lihtsamate sümbolite seletamine.  

Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.  
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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. 

 

Esitamine 

Õpitulemused 

Õpilane 

esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

 

Õppesisu ja tegevused 

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 

Õpitulemused 

Õpilane 

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

Õppesisu ja tegevused 

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. 

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. 

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.  
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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 Juhan Jaiki elu-, tegevus- ja loomingulukku.  

 

ÜLDPÄDEVUSED 

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.  

Enesehinnang, eneseväärikus. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ja teiste vajadused ning huvid. 

Kirjutatud ja kirjutamata seadused. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus.  

Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Eesmärgid. Eneseotsingud. Minu hobid ja huvid. Minu 

tervis ja tulevik. Õnnelik olemine. Minu tugevad ja nõrgad küljed. Rikkuse ja vaesusega seotud 

probleemid. 

 

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. 

Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Kodu toetav jõud. Armastus oma kodu ja koduste vastu. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Enesemääratluspädevus. 

Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset minapilti. Õpiolukordades luuakse 

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

anded, vormitakse maailmavaade. 

Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused ja huvid. Arusaamine heast ja 

halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu hobid ja huvid. Minu 

tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusegaseotud probleemid. Kohustused ja vastutus. Üksiolek ja hirmud. 
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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. 

 

Digipädevus. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise 

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

suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad. 

 

LÄBIVAD TEEMAD 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainetes eesmärkide seadmisel, 

õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel, lähtudes kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

 

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. 

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

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

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

Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma 

huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi ning õpilast suunatakse kasutama 

eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu planeerimisel. Õppetegevus võimaldab 

töömaailmaga ka vahetult kokku puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse, ainevaldkonnaga seotud 

ametite tutvustus). Kujundatakse oskust koostada õpingute jätkamiseks ja tööle kandideerimiseks 

vajalikke dokumente. Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid 

protsesse ja arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu. 
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Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus. 

Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike arutluste 

kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks 

ning tervist ja turvalisust väärtustavateks inimesteks. 

Roheline mõtteviis. Minu osa looduse hoidmisel. Üleilmsed loodushoiuprobleemid. Austav suhtumine 

elus- ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ja vastutus nende eest. Tasakaal 

looduses. Aastaaegade omanäolisus. Loodus kui ilu allikas. Linna- ja maakeskkonna erinevus. 

 

  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

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

otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist. 

Mina Eesti ühiskonna liikmena. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ajaloomälu. 

Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhe keelesse. Murdekeele omapära. 

Kodupaiga väärtustamine. Kangelaslikkus. Rahvusidentiteet. Suhted teiste rahvuste esindajatega. 

Eestlaste ja venelaste suhted. Rassismiprobleemid. Teistsuguste kultuuride austamine. 

 

Kultuuriline identiteet. 

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

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

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

kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

Kultuuride mitmekesisus. Elu eri kultuurides. Rahvuskultuur. Regionaalne, professionaalne, klassi-, 

noorte- jm kultuur. Sallivus erinevate kultuurinähtuste suhtes. Matkamine kodukohas ning reisimine 

kaugetes maades. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine erinevates kultuuriruumides. 

Külalislahkus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse.  

Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Rahvuskultuuri säilitajad ja arendajad. Kultuuriinimesed 

kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ning hoidjad. 

 

 

Teabekeskkond. 

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

keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse 

alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama. 

Avastamisrõõm ja õppimiskogemused. Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. 

Internet kui silmaringi avardaja ja infoallikas. Internet kui ohuallikas. Keeleline mõjutamine. 

Käitumine suhtlusportaalides. Infoteadlik inimene. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad. 

 

Väärtused ja kõlblus. 

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

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

tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstideanalüüsi abil kujundatakse julgust astuda 

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

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

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

ja vaesusega seotud probleemid. 

 

 

LÕIMING 

Võõrkeeled. 

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

oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte õppimisel on abiks eesti/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/vene keele ja kirjanduse tundides arendatav 

lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. 

 

Loodusained.  

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

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

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

ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda 

kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi 

emotsionaalset mõju lugejale.  

 

Sotsiaalained. 

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste mõistmist 

ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse 

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

kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete õppimise käigus 

omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest ühiskonnas 

toetavad kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. 

Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste 

nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja ühiskonnatundides kinnistatakse konkreetsete näidete varal. 

 

Kunstiained.  

Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose analüüs seostatuna 

illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami 

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

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika 

emotsionaalsest mõjust 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. 

 

ÕPPEMETOODIKA 

 Kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, arutelu, 

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

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

kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

 Kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid;  

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

raamatukogu, ettevõtted, loodus jne);  

 Rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid 

kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised 

kirjanike ja tõlkijatega, loomekonkursid, konkurssideks valmistumine, projektõpe jne), 

pidades oluliseks sotsiaalse kompetentsuse saavutamist;  

 Arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida;  

 

HINDAMINE 

Hindamise aluseks on Vastseliina Gümnaasiumi õppekavas sätestatud hindamisjuhend. Hindamise 

vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 

 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 põhikooli 

riikliku õppekava üldosa sätetest. Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, 

vajaduste arvestamine, kokkulepitud reeglite järgimine) antakse hinnanguid. Hindamise kriteeriumid 

ja hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas.  

Kirjanduses II kooliastmes 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.  
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FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND 

Kool korraldab keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:  

1) klassis, kus saab mööblit ümber paigutada liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud) 

ning rühmatööks;  

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

  

Kool võimaldab:  

1) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni;  

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

sealhulgas veebisõnaraamatuid.  

 

AINEALASED PROJEKTID 

1) Tutvumine Lauluisa Kreutzwaldi elu ja tegevusega Võru muuseumis; tutvuda Kreutzwaldi 

loominguga „Kalevipoeg“, „Eesti rahva ennemuistsed jutud“. Kirja kirjutamine Kreutzwaldile, 

tänapäevaste muinasjuttude kirjutamine Kreutzwaldi muinasjuttude/ muistendite põhjal. Koos 

7. klassiga 

2) Setu kultuuriga tutvumine,  Kauksi Üllega kohtumine, Seto Muuseumitare külastus, eesti- ja 

setukeelsed sõnad 

3) Mets - koostöös bioloogiaõpetajaga 

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID 

 

1) Jaak Urmet, Lauri Vanamölder Kirjanduse õpik 6. klassile I osa 

2) Reeli- Alli Kaesvelt, Maret Varblas, Miina Leemets Kirjanduse töövihik  

6. klassile 

3) Jaak Urmet, Lauri Vanamölder Kirjanduse õpik 5. klassile II osa 

4) Märt Hennoste „Väike eesti kirjanduse leksikon“ 

5) Videofilmid käsitletavate kirjandusteoste ekraniseeringutega 

6) Kirjanduse vihik 

 

 

 


