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Vene keele ainekava põhikoolis
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust, täidab
audioteksti mõtestamisega seotud ülesandeid;
2) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;
3) reprodutseerib ning loob suuliselt tekste (dialoog, monoloog), kasutades
keelevahendeid kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;
4) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi
kõnepraktikas;
5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;
6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketti;
7) oskab kasutada sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid.
Vene keele õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes
Õpitulemused
Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe
(puhtad ja segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid
ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane
1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja
suhtlusolukorrale vastavalt;

2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas
teksti ülesehituse reegleid;
3) avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust;
4) oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;
5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;
6) oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi;
7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
8) järgib kõneetiketi norme.
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid
oma teksti koostades;
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
3) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu;
4) oskab määrata teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel;
5) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;
6) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid;
7) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes
tähistustes ning viiteaparatuuris.
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;
2) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;
3) loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri,
allkirjastatud tõend);
4) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
5) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
6) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
7) oskab lihtsamaid tekste redigeerida.
Õppesisu
4. klassis toimuvad vene keele tundide kõrval (analoogselt I kooliastmega) kirjandusliku
lugemise tunnid, milles õpilased täiustavad oma lugemistehnikat ja arendavad lugejaoskusi, et
asuda 5. klassis õppima kirjandust iseseisva õppeainena.
Vene keelt uuriv teadus, selle põhiosad. Kirjakeele mõiste. Keelenormi mõiste. Kõnekultuur.
Foneetika. Graafika. Ortoeepia. Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine.
Häälikumuutused kõnes. Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. Foneetiline
transkriptsioon.
Vene keele hääldusnormid. Sõnarõhu rasked juhud.
Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Paronüümid.
Mitmetähenduslikud sõnad. Oma- ja laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid
Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad.

Raamatu- ja kõnekeele leksika. Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika (murdesõnad,
professionalismid, žargonismid). Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid: sõna kasutamine
kooskõlas sõna tähenduse ja stiilivärvinguga. Leksikaalne ühilduvus.
Fraseoloogia kui leksikoloogia osa. Vanasõnad, kõnekäänud, lendsõnad.
Vene keele trükitud ja veebisõnastikud.
Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia (sõnamoodustus). Täis- ja kaashäälikute
vaheldumine sõna juurmorfeemis.
Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade
liitmine. Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise.
Morfoloogia
Sõnaliikide süsteem vene keeles. Sõnaliikide üldiseloomustus. Iseseisvate ja abisõnade liigid.
Nimisõna. Nimisõna kui sõnaliik. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad nimisõnad. Käänduvad,
ebareeglipäraselt käänduvad ning käändumatud nimisõnad. Käändevormideta nimisõnade sugu
ja arv.
Nimisõna süntaktilised funktsioonid. Nimisõnade kõnes kasutamise normid.
Omadussõna. Omadussõna kui sõnaliik. Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed
omadussõnad. Omadussõnade võrdlusastmed. Omadussõnade täis- ja lühivormid. Omadussõna
süntaktilised funktsioonid. Omadussõnade kõnes kasutamise normid.
Arvsõna. Arvsõna kui sõnaliik. Arvsõnade käänamine. Arvsõnade kõnes kasutamise normid.
Asesõna. Asesõna kui sõnaliik. Asesõnade käänamine ja liigitus. Asesõna süntaktilised
funktsioonid. Asesõnad kui lausete sidestamise vahendid.
Tegusõna. Tegusõna kui sõnaliik. Perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Sihilised ja sihitud
tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõna kõneviisid. Tegusõnade pööramine. Ebareeglipäraselt
pöörduvad tegusõnad. Tegusõnade süntaktilised funktsioonid. Tegusõna kõnes kasutamise
normid.
Määrsõna. Määrsõna kui sõnaliik. Määrsõnade liigid. Määrsõna süntaktilised funktsioonid.
Määrsõnade kõnes kasutamise normid.Rõhumäärsõnad. Rõhumäärsõnade tähendus.
Еessõna. Еessõna kui sõnaliik.Tuletatud ja mittetuletatud eessõnad. Liht- ja liiteessõnad.
Sidesõna. Sidesõna kui sõnaliik. Rinnastavad ja alistavad ning liht- ja liitsidesõnad.
Hüüdsõnad. Hüüdsõnad kui eriline sõnaliik. Hüüdsõnade põhifunktsioonid.
Onomatopoeetilised sõnad.Üldiseloomustus.

Süntaks. Sõnaühendi struktuur. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne
kommunikatiivne ühik.
Peamised aluse väljendamise viisid. Lihtöeldis.
Koondlaused. Kokkuvõtvad sõnad koondlauses.
Üte. Otsekõne. Dialoog. Kiilsõna mõiste.
Tekst. Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid (ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik,
ametlik, kõnekeelne stiil).
Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, komplitseeritud instruktsioon, reklaam, SMS-teade,
jutustus, luuletus, näidend. Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, blogi) ja seal
kasutatavad tekstiliigid.
Ortograafia ja interpunktsioon. Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves ja eesliidetes.
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
Tähed н ja нн eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
не ja ни kokku- ja lahkukirjutamine eri sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega.
Määrsõnade õigekiri. Eessõnade, sidesõnade ja rõhumäärsõnade õigekiri.
Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise vahel).
Vahemärgid koondlausetes ning üttega lausetes. Vahemärgid otsekõnega lausetes. Vahemärgid
lausetes sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega seotud.

Kirjandusliku lugemise temaatika 4. klassis.
Kirjandusteoste eri tüübid ja žanrid on esindatud õppekirjanduse ning vabalugemise tekstidena,
mis valitakse vene, eesti ja välisautorite teoste seast järgmisi teemasid silmas pidades.
Looduse imeline maailm. Kuidas oled elanud, mu eakaaslane? Fantaseerime, unistame.
Sõprusest, ustavusest, armastusest. Imedemaailm kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud.
II kooliastme õõppesisu klassiti
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes klassiti
II kooliastmes kujuneb õpilastel teadlik suhtumine enda ja teiste kõnesse, oskus eri olukordades
adekvaatselt suhelda. Lugemine ja kirjutamine on suunatud võõraste tekstide mõistmisele ning
oma tekstide loomisele (plaani koostamine, teksti kirjutamine plaani järgi jt). Väga oluline on
kuulatava teksti mõistmine. Erilist tähelepanu pööratakse neutraalsete ja väljendusrikaste
keelevahendite kasutamisele.
4. klassis toimuvad vene keele tundide kõrval (analoogiliselt I kooliastmega) kirjandusliku
lugemise tunnid, kus õpilased täiustavad oma lugemistehnikat ja arendavad lugejaoskusi, et
asuda 5. klassis õppima kirjandust iseseisva õppeainena.
4.klass
Õpitulemused
4nda klassi õpilane
1) õigesti mõistab kuuldu põhjal erinevate tekstide sisu, määratledes ära teema ja teksti
peamõtte;
2) eristab suulisi tekste erinevates vormides, kõnetüübis ja žanris;
3) esitab tekste ülesantud kokkusurutuse astmes (kava, ümberjutustus, kirjand)
4) õigesti annab edasi oma mõtteid suulises vormis, jälgib teksti ülesehituse norme;
5) jälgib kõneetiketi norme;
6) loeb ilmekalt, jälgides ortoeepilisi norme ning eristab erinevate stiilide ja žanritega tekste;
7) kasutab funktsionaalse lugemise oskusi tööprotsessis raamatuga ja muude infoallikatega;
8) annab edasi kirjas tekste ülesantud kokkusurutuse astmes (kava, kirjand);
9) oskab kirjutada sõnumit, lihtsat juhendit, reklaamiteksti, kirja)
10) jälgib õpitud õigekirjareegleid ja punktuatsiooni, põhjendab õiget kirjavii
4. klass
4.klassi õpitulemused ja õppesisu
Õpitulemused

Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog)
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane
1) esitab oma mõtteid teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt;

2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas
teksti ülesehituse reegleid;
3) avaldab loetu kohta arvamust,
4) oskab koostada tekstist lühikese ümberjutustuse;
5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;
6) kirjeldab ja võrdleb esemeid ning nähtusi;
7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
8) järgib kõneetiketi norme.
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tabeleid, skeemidest ning kasutab neid oma teksti koostades;
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
3) määrab teksti teema, allteemad ja peamise mõtte,
4) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;
5) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid;
6) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;
2) järgib teksti koostamise reegleid (järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale vastavus)
ning kõneetiketti;
3) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
4) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
5) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
6) redigeerib lihtsamaid tekste.
Õppesisu

1. Üldteadmised vene keele kohta
Vene keelt uuriv teadus, selle põhiosad.
2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine. Häälikumuutused kõnes. Kaashäälikute
helituks ja heliliseks muutumine.
3. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus
Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna juurmorfeemis. Põhilised sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade liitmine.
4. Leksikoloogia ja fraseoloogia
Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Oma- ja laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid.
Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad. Raamatu- ja kõnekeele leksika. Üldkasutatav leksika ja
piiratud kasutusega leksika (murdesõnad, professionalismid, žargonismid). Fraseoloogia kui

leksikoloogia osa. Vene keele seletussõnastikud. Võõrsõnade, neologismide, sünonüümide,
antonüümide sõnastikud. Vene keele fraseologismide sõnastikud. On-line-sõnastikud,
entsüklopeediad.
5. Morfoloogia
Sõna grammatiline tähendus. Sõnaliikide süsteem vene keeles.
Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad nimisõnad. Käänduvad, ebareeglipäraselt
käänduvad ning käändumatud nimisõnad. Käändevormideta nimisõnade sugu ja arv.
Nimisõna süntaktilised funktsioonid. Nimisõnade kõnes kasutamise normid.
Omadussõna. Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade
võrdlusastmed. Omadussõnade täis- ja lühivormid. Omadussõna süntaktilised funktsioonid.
Omadussõnade kõnes kasutamise normid.
Asesõna. Asesõna süntaktilised funktsioonid. Asesõnad kui lausete sidususe vahend.
Tegusõna. Perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõna kõneviisid.
Tegusõnade pööramine. Ebareeglipäraselt pöörduvad tegusõnad. Tegusõnade süntaktilised
funktsioonid. Tegusõna kõnes kasutamise normid.
Määrsõna. Määrsõnade liigid. Määrsõna süntaktilised funktsioonid. Rõhumäärsõnad.
Rõhumäärsõnade tähendus.
6. Süntaks
Sõnaühend. Rinnastus- ja alistusseos. Peamised sõnaühendite liigid põhisõna morfoloogiliste
omaduste järgi: nimisõnalised, tegusõnalised, määrsõnalised sõnaühendid.
Lause. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne kommunikatiivne ühik. Peamised aluse
väljendamise viisid. Lihtöeldis.
7. Tekst
Teksti sidusus. Кõnetüüp. Кirjeldus. Jutustus. Аrutlus. Pealkiri. Рõhiidee. Тeksti plaan. Lõik.
Kirjandusliku lugemise temaatika 4. klassis: Looduse imeline maailm. Kuidas oled elanud,
mu eakaaslane? Fantaseerime, unistame. Sõprusest, ustavusest, armastusest. Imedemaailm
kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud.
8. Ortograafia ja interpunktsioon
Ortograafia.Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves. Täis- ja kaashäälikute õigekiri
eesliidetes. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
Interpunktsioon. Kirjavahemärkide süsteem vene keeles. Vahemärkide funktsioonid. Üksikud
ja paarisvahemärgid. Vahemärkide kombinatsioonid.
5.klass
Õpitulemused
5nda klassi õpilane
1) õigesti mõistab kuuldu põhjal erinevate tekstide sisu;
2) oskab lihttasemel analüüsida tekste; kindlaks määrata kõnestiili ja kõnetüübi; sõnastada teema
ja peamõtte;
3) oskab koostada teksti lihtsat plaani;
4) valdab monoloogilist ja dialoogilist kõnet, mis kuulub jutustava, kirjeldava ja arutleva kõne
hulka;
5) oskab koostada suulisi ja kirjalikke tekste reproduktiivsel ja produktiivsel tasemel; oskab
jaotada teksti lõikudeks;

6) kasutab funktsionaalse lugemise oskusi;
7) iseseisvalt loeb ja eristab tekste erinevates stiilides ja žanrites; täidab nende juurde kuuluvaid
ülesandeid;
8) valdab ortograafilisi ja punktuatsioonseid oskusi;
9) valdab kirjakeele norme õpitud materjali raames;
10) analüüsib keeleühikuid foneetika seisukohalt, sõnamoodustus, morfoloogia, süntaks.
5.klassi õpitulemused ja õppesisu
Õpitulemused

Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe
(puhtad) ja žanre (vestlus, teade);
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid
ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane
1) esitab oma mõtteid järjekindlalt ning teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt;
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas
teksti ülesehituse reegleid;
3) avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda igapäevaelust;
4) oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;
5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;
6) kirjeldad ja võrdleb esemeid ning nähtusi;
7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
8) järgib kõneetiketi norme.
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest;
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
3) loeb mõtestatult;
4) määrab teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet põhilise ja teisejärgulise
info vahel;
5) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;
6) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid;
7) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes
tähistustes.
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;

2) väljendab kirjalikult oma mõtteid, järgib teksti koostamise reegleid (järjekindlus,
loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;
3) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
4) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
5) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
6) redigeerib lihtsamaid tekste.
Õppesisu

1. Üldteadmised vene keele kohta
Kirjakeele mõiste.
2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine. Häälikumuutused kõnes. Kaashäälikute
helituks ja heliliseks muutumine. Foneetiline transkriptsioon. Vene keele hääldusnormid.
Sõnarõhu rasked juhud.
3. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus
Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna juurmorfeemis. Põhilised sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade liitmine.
4. Leksikoloogia ja fraseoloogia
Põhitüüp tropes: kehastus, epiteet. Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika
(murdesõnad, professionalismid, žargonismid). Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid:
sõna kasutamine kooskõlas sõna tähenduse ja stiilivärvinguga. Leksikaalne ühilduvus.
5. Morfoloogia
Sõnaliigid. Iseseisvate liigid. Üdiseloomustus.

Nimisõna.
Ühise keele liik. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad nimisõnad.
Ebareeglipäraselt käänduvad ning käändumatud nimisõnad.
Käändvormideta nimisõnade sugu ja arv. Nimisõnade kõnes kasutamise normid.

Omadussõna. Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade
võrdlusastmed. Omadussõnade täis- ja lühivormid. Omadussõna süntaktilised funktsioonid.
Omadussõnade kõnes kasutamise normid.
Asesõna. Asesõnade käänamine. Asesõna süntaktilised funktsioonid. Asesõnad kui lausete
sidususe vahend. Asesõnade kõnes kasutamise normid.
Tegusõna. Aja ja vormi verb. Sihilised ja sihitud tegusõnad Perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad.
Isikuta tegusõnad. Tegusõna kõneviisid.. Tegusõna pööramine. Ebareeglipäraselt pöörduvad
tegusõnad. Umbisikuline verb. Kesksõna (partitsiibi) ja tegusõna des-vormi (gerundiumi) mõiste.
Tegusõna kõnes kasutamise normid.
6. Süntaks
Sõnaühend. Sõnaühendi struktuur. Peamised sõnaühendite liigid põhisõna morfoloogiliste omaduste
järgi: nimisõnalised, tegusõnalised, määrsõnalised sõnaühendid.

Lause. Koondlaused. Kokkuvõtvad sõnad koondlauses. Kiilsõna mõiste. Üte. Otsekõne.
Dialoog.

7. Tekst
Leksikaalsed sidususvahendid. Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid (ilukirjanduslik,
publitsistlik, teaduslik, ametlik, kõnekeelne stiil).

Kirjandusliku lugemise temaatika 5. klassis: kõlbelise ideaali väljendumine suulises
rahvaloomingus. Ustavus, julgus, tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes. Väline ja
sisemine ilu. Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt. Kodumaa poeetiline kujund.
Kodumaa looduse ilu. Ajalooepohhide eripära peegeldamine. Õiglase ja ebaõiglase maailma
tunnetamine. Koolielu läbi huumoriprisma.
8. Ortograafia ja interpunktsioon
Ortograafia. Õigekirja vahelduvad vokaalid ja konsonandid on juured. Sõnalõppude õigekiri eri
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. н ja нн eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Lahku- ja
kokkukirjutamine ning sidekriipsu kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. не ja ни
kokku- ja lahkukirjutamine eri sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega.
Interpunktsioon. Vahemärgid lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise vahel, mõttekriips
väljajättelises lauses). Vahemärgid otsekõnega lausetes. Vahemärgid koondlausetes.
6.klass
Õpitulemused
6nda klassi õpilane
1) õigesti mõistab kuuldu põhjal žanrite ja kõnetüübi järgi erinevate tekstide sisu;
2) täidab erinevaid ülesandeid audioteksti põhjal;
3) jälgib oma tüübilt erinevate tekstide ülesehituse reegleid, esitades oma mõtteid suulises
vormis; oskab luua teksti suulisest teatest; omandab kõnekultuuri;
4) aktiivselt kasutab oma kõnes erinevaid leksikaalseid vahendeid (sünonüümid, antonüümid,
fraseologismid) ilmekaks kõneks;
5) täiendab funktsionaalse lugemise oskusi tööprotsessi raamatute ja teiste infoallikatega;
6) kirjutab oma tüübilt erinevaid kirjandeid: õpetlikke, üksikasjalisi, kokkusurutuid, täiendava
loomingulise ülesandega;
7) iseseisvalt kirjutab järgmisi tekste: arvamus, lihtsad reklaamitekstid, seletuskirja, allkirja jne) ;
8) jälgib vene keele grammatilisi ja õigekirja norme kirjaliku teksti koostamisel;
9) korrigeerib oma mahu poolest mitte suuri lihtsaid tekste; oskab neid vormistada;
10) kirjalikust tekstist toob välja peamise ja teisejärgulise informatsiooni;
11) koostab tüübilt erinevaid plaane teksti juurde.
6.klass
6.klassi õpitulemused ja õppesisu
Õpitulemused

Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe
(puhtad ja segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid
ülesandeid.
Suuline kõne

Õpitulemused
Õpilane
1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja
suhtlusolukorrale vastavalt;
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas
teksti ülesehituse reegleid;
3) avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust;
4) oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;
5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;
6) oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi;
7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;
8) järgib kõneetiketi norme.
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid
oma teksti koostades;
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
3) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu;
4) määb teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse ning
põhilise ja teisejärgulise info vahel;
5) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;
6) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid;
7) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes
tähistustes ning viiteaparatuuris.
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;
2) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;
3) loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri,
allkirjastatud tõend);
4) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
5) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
6) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);
7) redigeerib lihtsamaid tekste.
Õppesisu

1. Üldteadmised vene keele kohta
Keelenormi mõiste. Kõnekultuur.
2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia
Sõnarõhu rasked juhud.
3. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus
Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise. Vene keele sõnamoodustussõnastikud.

4. Leksikoloogia ja fraseoloogia
Raamatu- ja kõnekeele leksika. Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid. Erinevused
vabade sõnaühendite ja fraseoloogiliste üksuste vahel. Vanasõnad, kõnekäänud, lendsõnad. Vene
keele trükitud ja on-line-sõnastikud. Vene keele seletussõnastikud.
5. Morfoloogia
Sõnade liigitamise printsiibid: semantiline, morfoloogiline, süntaktiline. Sõnaliigid. Abisõnade liigid.
Üldiseloomustus.

Arvsõna. Arvsõna kui sõnaliik. Üldiseloomustus. Arvsõnade käänamine. Arvsõnade kõnes
kasutamise normid.
Määrsõna. Määrsõna kui sõnaliik. Määrsõnade liigid. Määrsõnade võrdlusastmed. Rõhumäärsõnad.
Rõhumäärsõnade tähendus. Määrsõna süntaktilised funktsioonid. Määrsõnade kõnes kasutamise normid.
Abisõnade liigid. Üldiseloomustus.
Eessõna. Eessõna kui sõnaliik.Tuletatud ja mittetuletatud eessõnad. Liht- ja liiteessõnad.
Sidesõna. Sidesõna kui sõnaliik. Rinnastavad ja alistavad ning liht- ja liitsidesõnad.

Hüüdsõnad kui eriline sõnaliik. Hüüdsõnade põhifunktsioonid.
Onomatopoeetilised sõnad. Üldiseloomustus.
6. Tekst
Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, komplitseeritud instruktsioon, autobiograafia, reklaam,
SMS-teade, jutustus, luuletus, näidend. Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, blogi) ja
seal kasutatavad tekstiliigid.
Kirjandusliku lugemise temaatika 6. klassis: Raamatu roll inimese elus. Kirjandus ja teised
kunstiliigid. Minevik, tänapäev, tulevik. Teod kui inimese väärikuse mõõt. Inimese ja looduse
harmoonia. Koolielu läbi huumoriprisma.
7. Ortograafia ja interpunktsioon
Ortograafia. Arvsõnade õigekiri. Määrsõnade ja rõhumäärsõnade õigekiri. Eessõnade, sidesõnade
õigekiri. Ь sõnade õigekirja eri osade kõne.
Interpunktsioon. Vahemärgid lausetes sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega seotud.

Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes
Õpitulemused
9. klassi lõpetaja:
1) väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
2) analüüsib vastavalt õppesisule kõigi keeletasandite ühikuid, kasutab omandatud
keeleteadmisi oma kõneoskuse arendamiseks;
3) oskab analüüsida teksti sisu;
4) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära;
5) loob tüübilt, stiililt ning žanrilt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste;
6) on omandanud redigeerimiskogemuse ning oskab loodud tekstile hinnangu anda;

7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;
8) arvestab suhtluseesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab sobivaid
keelevahendeid ning järgib kirjakeele norme;
9) mõistab vene keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;
10) hangib infot eri allikatest (sh elektroonilistest), kasutab erinevat tüüpi sõnastikke ja
muid vajalikke teatmeteoseid.
Vene keele õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes
Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning
žanrilt (intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;
4) eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
5) täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane:
1) jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
3) arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
4) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi
eripära ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
5) väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
6) avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;
7) esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides.
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb ja analüüsib erinevaid tekste;
2) eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
3) mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;
4) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid
oma teksti koostades;
5) hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati,
kasutades keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb
järeldusi;
3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;
4) koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid,
kirjanduse loetelu;
5) hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;

6) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
7) tunneb teksti redigeerimise aluseid.
Õppesisu
Keeleteadus. Vene keel maailma teiste keelte seas. Keel kui arenev nähtus.
Foneetika. Ortoeepia. Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
Morfoloogia. Tegusõna vormid. Kesksõna grammatilised tunnused. Oleviku ja mineviku
kesksõnad. Aktiivi ja passiivi kesksõnad. Passiivi kesksõna täis- ja lühivormid.
Kesksõnaühendid. Kesksõna süntaktilised funktsioonid.
Kesksõna kõnes kasutamise normid.
Gerundium (des-vorm). Gerundiumi grammatilised tunnused. Perfektiivne gerundium ja desgerundium (imperfektiivne aspekt). Gerundiumiga sõnaühendid. Gerundiumi süntaktilised
funktsioonid. Gerundiumi kõnes kasutamise normid.
Süntaks. Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, rektsioon, külgnemine).
Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, grammatilised, stilistilised).
Aluse tekstifunktsioonid.
Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise tekstifunktsioonid.
Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, mitteühilduv; lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), määruse
liigid.
Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete tüübid
Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid,
mis lauseliikmete hulka ei kuulu)
Lauseliikmete (täiend, lisand, määrus, sihitis) kirjavahemärkidega eraldamine.
Kaudne kõne. Otse- ja kaudkõnega lausete sünonüümsus. Tsiteerimisviisid.
Liitlause. Rindlaused, põimlaused, sidesõnata liitlaused. Ühetüübiliste ja erinevate seoseliikidega
liitlaused
Mõttesiirded lausete ja tekstiosade vahel. Lausete grammatilised seosed.
Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne,
avaldus, iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud teemal. Loov- ja uurimistöö
vormistamine: struktuur ja keel.
Tekstid elektroonilises keskkonnas
Ortograafia ja interpunktsioon.
Ortograafia.
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikide sõnades.
н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades.
не kokku- ja lahkukirjutamine kesksõnade ning gerundiumiga.
Iinterpunktsioon.
Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise reeglid. Kirjavahemärgid lauseliikmetega
grammatiliselt sidumata sõnade puhul. Võrdlustarindid.
Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, sidesõnata lauses ning erinevate
seoseliikidega liitlauses.
III kooliastme õppesisu klassiti
III kooliastmes täiustatakse kõiki kõneoskuse liike ning taotletakse kommunikatiivse
kompetentsuse saavutamist kõnetegevuse põhilistes valdkondades. Põhitähelepanu pööratakse
mitmesuguste kõnevormide arendamisele konkreetsetes situatsioonides, oskusele kasutada keele
kõigi tasandite vahendeid adekvaatseks eneseväljenduseks. Õpilased õpivad aru saama
erinevatest tekstidest, sh tarbetekstidest, neid analüüsima ja looma.
7.klass

Õpitulemused
7nda klassi õpilane
1)
2)
3)
4)
5)
6)

õigesti mõistab kuuldu põhjal žanrite ja stiili suuna järgi erinevate tekstide sisu;
hindab enda ja võõra suulist kõnet keelevahendite kasutamise seisukohast;
jutustab ümber algteksti erinevate kokkusurutuse astmetes;
sõnastab probleemi ja teeb järeldused kuuldu ja loetu põhjal;
koostab suulise kõne, võttes arvesse olukorra ja adressaadi iseärasusi;
jätkab lugemisoskuste täiendamist tööprotsessis infiallikatega; toob tekstist välja peamise
ja teisejärgulise informatsiooni;
7) toob välja teksti peamõtte, määrab kindlaks kirjeldatud sündmuste koha ja aja, teeb
märkmeid ja üldistab loetu;
8) orienteerub õpitud lingvistilistes mõistetes;
9) kasutab vastavaid keelevahendeid oma kõnetüübilt erinevate tekstide loomisel;
10) kirjutab arutleva kirjandi, kirjeldava ja jutustava iseloomuga kirjandi;
11) jälgib vene kirjakeele õigekirja ja punktuatsioonilisi norme suulises ja kirjalikus kõnes.
1. Üldteadmised vene keelest
7. klass
Vene keel maailma teiste keelte seas. Slaavi keeled.
2. Foneetika. Ortoeepia
7. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
3. Morfoloogia
7. klass
Tegusõna vormid.
Kesksõna. Kesksõna grammatilised tunnused. Tegusõna ja omadussõna tunnused kesksõnal.
Oleviku ja mineviku kesksõnad. Aktiivi ja passiivi kesksõnad. Passiivi kesksõna täis- ja
lühivormid. Kesksõnaühendid. Kesksõna süntaktilised funktsioonid.
Gerundium (des-vorm). Gerundiumi määr- ja tegusõnalised tunnused. Perfektiivne gerundium
ja des-gerundium (imperfektiivne aspekt). Gerundiumiga sõnaühendid. Gerundiumi süntaktilised
funktsioonid.
4. Süntaks
7. klass
Alistusseose liigid (ühildumine, rektsioon, külgnemine). Sõnade ühendamise normid
(leksikaalsed, grammatilised, stilistilised). Aluse tekstifunktsioonid. Liitöeldis (nimi- ja
tegusõnaline). Öeldise tekstifunktsioonid. Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, mitteühilduv;
lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), määruse liigid.
5. Tekst
7. klass
Teksti funktsioonid. Teksti liigid: arutlev kirjand, kirjeldav ja jutustav kirjand, referaat, uurimus,
projekt, teadaanne, avaldus, iseloomustus, diskussioon, esinemine antud teemal. Suuliselt
esitatava teksti - kõne liigid.
6. Ortograafia ja interpunktsioon
7. klass

Ortograafia. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikide
sõnades.
8.klass
Õpitulemused
8nda klassi õpilane
1) õigesti mõistab kuuldu põhjal žanrite ja stiili suuna järgi erinevate tekstide sisu;
2) teadvustab esitatavate tekstide keelelist omapära;
3) jutustab ümber algteksti erinevates kokkusurutuse astmetes;
4) sõnastab probleemi, ütleb välja ja põhjendab oma arvamust, teeb järeldused;
5) valdab monoloogi (kirjeldus, jutustus, arutlus) ja dialoogi ajend tegutsemiseks,
arvamuste vahetamine jm) erinevaid liike;
6) valdab kõnekultuuri;
7) teostab oma kõne üle enesekontrolli;
8) kasutab lugemise erinevaid strateegiaid (vt viidet 31. Lugemine); jätkab lugemisoskuste
täiendamist tööprotsessis infoallikatega: loeb keerulisi tabeleid, diagramme, skeeme ja
kasutab neid oma teksti ettevalmistamisel;
9)kasutab vastavaid keelevahendeid oma kõnetüübilt erinevate tekstide loomisel;
10) õpib konspekteerima, looma ettekande ja referaadi teksti;
11) kirjutab erinevat tüüpi arutleva kirjandi, kirjeldava ja jutustava iseloomuga kirjandi,
õpib kirjutama esseed.
12) leiab ja parandab ortograafilised ja punktuatsioonilised vead
13) õpib töötama stiilivigadega
1. Üldteadmised vene keelest
8. klass
Keel kui arenev nähtus.
2. Foneetika. Ortoeepia
8. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
3. Süntaks
8. klass
Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete tüübid.
Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid,
mis lauseliikmete hulka ei kuulu). Samaliigilised lauseliikmed. Lauseliikmete (täiendi, lisandi,
määruse, sihitise) kirjavahemärkidega eraldamine. Kaudne kõne. Otse- ja kaudkõnega lausete
sünonüümsus. Tsiteerimisviisid.
4. Tekst
8. klass
Lausete ja tekstiosade vaheliste mõtteseoste väljendamise vahendid. Mõttesiirded lausete ja
tekstiosade vahel. Lausete grammatilised seosed. Eneseväljendamise arendamine, kasutades
erinevaid teksti ja suulise esinemise liike.
5. Ortograafia ja interpunktsioon
8. klass

Ortograafia. н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades. не kokku- ja lahkukirjutamine kesksõnade
ning gerundiumiga.
Interpunktsioon. Kirjavahemärgid lauseliikmetega grammatiliselt sidumata sõnade puhul.
Võrdlustarindid.
9.klass
Õpitulemused
9nda klassi õpilane
1) mõistab ja analüüsib igasuguse teksti sisu;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste, kõnetüüpe ja žanreid;
3) hindab esitatud tekstide keelelisi iseärasusi ja kasutab saadud linvistilisi teadmisi oma
kõneoskuste arendamiseks;
4) arutleb kuuldu ja loetu põhjal;
5) valdab monoloogi ja dialoogi (arvamuste vahetamine, inimestevaheliste suhete reguleerimine
jm) erinevaid liike;
6) oskab läbi viia dialologi, esitades ja põhjendades oma seisukohta ülesantud ülesandest
lähtuvalt;
7) valdab kõnekultuuri;
8) kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (vt viidet 46. Lugemine).
9) info saamiseks kasutab erinevaid, sh elektroonilisi allikaid, erinevaid liike sõnaraamatuid ja
muud vajalikku teatmekirjandust);
10) kirjutab kirjandeid õppe-teadusliku uurimise žanris;
11) kirjutab ja vormistab nõuetekohaselt referaadi, uurimistöö, projekti;
12) valdab teksti redakteerimise oskusi, hindab koostatud teksti.
1. Üldteadmised vene keelest
9. klass
Keelesõnastike peamised liigid.
2. Foneetika. Ortoeepia
9. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
3. Morfoloogia
9. klass
Kesksõna kõnes kasutamise normid. Gerundiumi kõnes kasutamise normid.
4. Süntaks
9. klass
Liitlause. Alistuse ja rinnastuse mõiste kõrvutavalt seosetüüpidega sõnaühendis. Rindlaused,
põimlaused, sidesõnata liitlaused. Ühetüübiliste ja erinevate seoseliikidega liitlaused.
5. Tekst
9. klass
Tekstid elektroonilises keskkonnas. Eneseväljendamise arendamine, kasutades erinevaid teksti ja
suulise esinemise
6. Ortograafia ja interpunktsioon
9. klass
Interpunktsioon. Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, sidesõnata lauses ning
erinevate seoseliikidega liitlauses. Mõiste autori kirjavahemärgid.

Kirjanduse ainekava põhikoolis
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
Õpitulemused
Õpilane:
1) mõistab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja teiste rahvaste kultuuri
tutvustajat;
2) omandab ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt jõukohase keerukusega teksti ja saab
sellest aru;
3) koostab loetu kohta plaani ja teeb selle alusel ümberjutustuse, avaldab loetu kohta
arvamust;
4) määrab kirjandusteose teema, idee ja kompositsiooni;
5) mõistab autori positsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;
6) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid ja põhjendab, miks on nende tegevusalad
ühiskonnas vajalikud ja väärtuslikud;
7) määrab loetud teose žanri ja liigi;
8) suudab loetust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;
9) kasutab vajaliku info saamiseks sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti.
Kirjanduse (vene õppekeelega koolile) õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes
Lugemine ja ümberjutustamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) on läbi lugenud vähemalt kaheksa eakohast eri žanris kirjandusteost;
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) teab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi;
4) tutvustab loetud teost ning kõneleb oma lugemismuljetest ja –elamustest;
5) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi;
6) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult.
4.klass
Õpitulemused
4nda klassi õpilane:
1) Omandab ilmeka lugemise võtted;
2) Koostab loetud teksti põhjal kava ja kava alusel jutustab sisu ümber;
3) Määrab kindlaks loetud teose žanri ja liigi;
4) Võib jutustada ja kirjutada läbielatust ja nähtust;
5) Kasutab sõnaraamatuid, raamatukogu katalooge ja Internetti vajaliku info saamiseks.
5.klass
Õpitulemused
5nda klassi õpilane:
1) Omandab ilmeka lugemise võtted, jooksvalt ja teadlikult loeb erineva keerukusega
teksti.;

2) Koostab loetud tekstile kava ja kava põhjal jutustab sisu ümber, avaldab oma arvamuse
loetu üle;
3) Määrab kindlaks kirjandusteose teema, idee ja kompositsiooni;
4) Näeb autori seisukohta kujutatud kangelaste ja sündmuste suhtes;
5) Iseloomustab, võrdleb neid, analüüsib põhjuseid, mis on need vajalikud ja hindamatud
ühiskonnas;
6) Määrab kindlaks loetud kirjandusteose žanri ja liigi;
7) Võib mõtestatult jutustada ja kirjutada läbielatust ja nähtust;
8) Kasutab sõnaraamatuid, raamatukogu katalooge ja Internetti vajaliku info saamiseks.
6.klass
Õpitulemused
6nda klassi õpilane:
1) Mõistab kirjandust kui tähtsat osa meie rahvulikus jua teiste rahvaste kultuuris;
2) Omandab ilmeka lugemise võtteid, jooksvalt ja teadlikult loeb erineva keerukusastmega
tekste;
3) Koostab loetud tekstile kava ja selle kava alusel jutustab ümber sisu, avaldab oma
arvamuse loetu kohta;
4) Määrab kindlaks kirjandusteose teema, idee ja kompositsiooni;
5) Näeb autori seisukohta kujutatud kangelaste ja sündmuste suhtes;
6) Iseloomustab, võrdleb neid, analüüsib põhjuseid, mis on need vajalikud ja hindamatud
ühiskonnas;
7) Määrab kindlaks loetud kirjandusteose žanri ja liigi;
8) Võib mõtestatult jutustada ja kirjutada läbielatust ja nähtust;
9) Kasutab sõnaraamatuid, raamatukogu katalooge ja Internetti vajaliku info saamiseks.

Õppesisu
Eesmärgistatud lugemine, esialgne (ettevalmistav) lugemine, ositi lugemine. Uuesti ülelugemine
teatud eesmärgiga, hoiakuga jne. Lugemistehnika: intonatsioon, pausid, tempo.
Teoste iseseisev lugemine oma valikul.
Teksti
ümberjutustamine
üksikasjalikult,
lühidalt,
koostatud
plaani
järgi,
kommenteerimiselementidega, tegelase vaatepunktist lähtudes. Jutustamine kunstniku või
õpilaste endi loodud illustratsioonide alusel. Iseseisvalt loetud teoste tutvustamine
klassikaaslastele.
Teksti mõtestamine ja analüüs
Õpitulemused
Õpilane:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määrab teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelastevahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab loetud teose kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja
igapäevaelust.
Õppesisu

Mälu- ehk faktiküsimuste ja fantaasiaküsimuste koostamine. Küsimustele vastamine oma
sõnastuses ning tekstile toetudes (tsiteerimine).
Teksti plaani koostamine. Kavapunktide pealkirjastamine ühe sõna, väite, küsimuse või
tsitaadiga.
Teksti põhiteema ja idee määramine. Arutlemine samasuguse teema kajastuse üle varem
käsitletud teostes.
Isikliku arvamuse sõnastamine, väljendades suhtumist teose teemasse ja ideesse. Illustratiivsete
näidete toomine tekstist ja igapäevaelust.
Tegelaste või tegelasrühmade vahelise põhikonflikti väljatoomine, selle tekkepõhjuste ja
lahendusvõimaluste selgitamine. Kirjeldatud sündmuste koha ja aja ning nende põhjuse-tagajärje
seose väljatoomine.
Faabula ja süžee, pea- ja kõrvaltegelased, jutustamine esimeses ja kolmandas isikus.
Sõnavara ja väljendusoskuse rikastamine. Kunstiliste detailide märkamine, tundmatute sõnade ja
väljendite selgitamine.
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted. Põhiandmed autorite, kõnealuste teoste
loomise ajastu ning neis kujutatud aja kohta.
Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid: muinasjutt, vanasõna, kõnekäänd, mõistatus, legend
(pärimus). Müüdid. Muinasjuttude liigid: imemuinasjutt, olustikuline muinasjutt,
loomamuinasjutt. Kunstmuinasjutt. Fantaasiajutt.
Kunstiteose teema ja idee. Süžee ja faabula. Kompositsioon, selle põhielemendid: ekspositsioon,
tegevuse areng, kulminatsioon, lahendus, epiloog.
Eepika, lüürika, draama. Kirjandusžanrid: jutustus, novell, valm, poeem. Näidend, tegelased,
repliik.
Looduskirjeldus, interjöör, portree. Kunstiline detail.
Luulekeele iseärasused. Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- ja väljendusvahendid: epiteet, võrdlus,
metafoor, isikustamine, hüperbool. Allegooria. Huumor ja satiir.

Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keelelise ilmekusega
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunneb kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid (epiteedid, hüperboolid, metafoorid,
isikustamine, võrdlused), tunneb mõisteid riim ja värsimõõt;
2) kasutab oma tekstides kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid.
Õppesisu
Vanasõna, kõnekäänd, metafoor, riim, värsimõõt, allegooria, sümbol.
Epiteetide, võrdluste, isikustamise äratundmine ja mõistmine kirjandustekstides ning kasutamine
oma kõnes. Metafoori äratundmise ja kasutamise võimalused. Sümboolika ja allteksti lihtsamad
näited. Koomilised elemendid tekstis.
Vanasõnade ja kõnekäändude tähendus, võrdlev ja eristav seostamine tänapäeva elunähtustega.
Riimide leidmine ja loomine, kahesilbilise värsijala tundmine.
Kujundite kasutamine loovtöödes.
Loominguline tegevus ja esinemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjutab eri liiki omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis, ning
lühiarvamusi loetud teose kohta;
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti või näidendi rolliteksti;
3) esitab kaaslastele omaloodud teksti.
Õppesisu
Omaloomingulised tööd:
1) proosavormis (muinasjutt, lühikesed jutustava iseloomuga jutud, õpitud vanasõnadel ja
kõnekäändudel põhinevad jutud, looduskirjeldused, interjöörikirjeldused);
2) luulevormis (luuletus etteantud riimidega jm);
3) loetud teoste alusel (tegelaste dialoog, uus lõpp jutule, kiri kirjandusteose tegelasele, lühike
hinnang loetud teosele või arvustus).
Esinemisoskus: luuletus, katkendid proosa- ja draamateostest, omaloodud tekstid. Dialoog
kuulajaskonnaga.
Kirjandustekstide valik
II kooliastmes käsitletavad tekstid ja tervikuna loetavad teosed kajastavad üldinimlikke väärtusi.
Kirjandusteoste valikul arvestatakse ka järgmisi II kooliastmes arutlemiseks sobivaid teemasid ja
probleeme.
Raamatu roll inimese elus. Kirjandus kui sõnakunst. Kirjandus ja teised kunstiliigid. Kultuuride
mitmekesisus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse. Erinevused ja
sarnasused kommetes, traditsioonides, usus.
Hea ja kurja probleem. Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus. Ustavus,
julgus, tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes. Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse
peegeldumine rahvaluuleteostes.
Kõlbeline jõud kokkupuutes inimlike pahedega. Usk õigluse võidusse. Väline ja sisemine ilu.
Eluvaate valik: kas elada endale või teha rõõmu teistele? Eluraskuste ületamine – headuse ja
õigluse võidu kohustuslik tingimus? Kõlbelisuse poeetilised tunnid. Inimlik tänulikkus ja
tänamatus. Kasvatamatud ja harimatud meie keskel. Teod kui inimese väärtuse mõõt.
Üksindusprobleem
Ajalooline sündmus kui rahvusliku uhkuse aine. Minevik, tänapäev, tulevik. Elu ja selle sünged
küljed. Enda väärtuse tunnetamise probleem. Inimese vastutus oma käitumise ja tehtud otsuste
eest. Argus ja lipitsemine kui ajatud omadused.
Kodumaa poeetiline kujund. Kodumaa looduse ilu. Inimese ja looduse harmoonia. Idee inimese
ja looduse ühtsusest. Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus. Suhtumine loomadesse kui
kõlbelisuse mõõt. Inimese vastutus loodushoiu eest.

Perekond, suhted pereliikmete vahel. Põlvkondade järjepidevus.
Sõprus ja osavõtlikkus. Õiglase ja ebaõiglase maailma tunnetamine. Lugeja kaasatundmine ja
kaasaelamine kui enese tunnetamine ja kasvatamine. Karakterite omapära ja nende kokkupõrge.
Vastastikuse abi osutamine ohumomendil kui täiskasvanulikkuse tunnus. Rõõm tehtud tööst.
Koolielu naljakast vaatenurgast.
Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks.
Rahvaluule. Müüdid (1–2). Vene muinasjutud. Eesti muinasjutud. Mõistatused. Vanasõnad ja
kõnekäänud. Paikkondliku algupäraga (nt Tallinna) legendid
Ilukirjandus. Ivan Krõlovi valmid; Aleksandr Puškini luuletused, „Dubrovski”; Mihhail
Lermontovi luuletused, „Mtsõri”; Lev Tolstoi „Lapse jõud”, „Kaukaasia vang”; Ivan Turgenevi
„Bežini aas”; Anton Tšehhovi „Lapsed”, „Poisikesed”, „Kaštanka”; Leonid Andrejevi
„Kussaka”; Ivan Bunini luuletused; Vsevolod Garšini „Muinasjutt kärnkonnast ja roosist”; Juri
Kazakovi „Teddy”, „Vaikne hommik”; Aleksandr Kuprini „Valge puudel”, „Tapper”; Konstantin
Paustovski „Kass-varas”, „Vana kokk”, „Vanamees jaamaeinelaua juures”; Vladimir Nabokovi
„Malts”; Juri Oleša „Kolm paksu”; Vladimir Solouhhini „Tasuja”; Jevgeni Švartsi „Alasti
kuningas”; vähemalt kaks uudisproosateost õpetaja valikul; kaks vabalt valitud luulekogu;
Harri Jõgisalu „Rästik”, Jaan Krossi „Mardileib”, Eno Raua „Roostevaba mõõk”, Jaan Rannapi
„Agu Sihvka annab aru”, Friedebert Tuglase „Siil”, vähemalt üks paikkondliku autori proosavõi luuleteos;
Hans Christian Anderseni „Tigu ja roosipõõsas” ja „Ööbik”, Rudyard Kiplingi „Kass, kes kõndis
omapead”, Ernest Seton-Thompsoni „Snap”, Mark Twaini „Tom Sawyeri seiklused”, John
Tolkieni „Kääbik”, O. Henry „Viimane leht”, Oscar Wilde’i „Tähepoiss”
Õppevaldkondade õpitulemused II kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti
1. Lugemine
6. klassi lõpetaja:
1) on läbi lugenud vähemalt 8 eri žanrisse kuuluvat kirjandusteost (raamatut);
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult;
3) teab loetud teose autorit, sisu ja tegelasi;
4) tutvustab loetud teost ning kõneleb oma lugemismuljetest ja -elamustest.
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis
Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika
arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine.
Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine.
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis
Lugemise eesmärgistamine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine.
Lugemisrõõm. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Soovitatud
tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.
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, ühisaruteluks vajalike
ülesannete täitmine.
2. Ümberjutustamine
6. klassi lõpetaja:
1) jutustab loetud tekstist kokkuvõtlikult;

2) jutustab loetud tekstist koostatud plaani järgi.
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide
järgi. Tekstilähedane jutustamine
märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või
mälestuspildist jutustamine.
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide
järgi. Tekstilähedane jutustamine
märksõnade toel. Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine.
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.
3. Teksti mõtestamine ja analüüs
6. klassi lõpetaja:
1) koostab kirjandusteksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
2) määrab teksti põhiteema ja idee;
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi;
4) toob välja teose tegelaste vahelise konflikti ja selle tekkepõhjused;
5) avaldab isiklikku arvamust loetud teose kohta, põhjendab seda näidetega tekstist ja isiklikust
elust.
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis
Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tekstinäitega või
oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena. Lõikude kesksete
mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide)
otsimine tekstist. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma
mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. Sündmuste toimumise aja
ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord.
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis
Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tekstinäitega või
oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena. Lõikude kesksete
mõtete otsimine. Teksti teema sõnastamine. 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.
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis
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. 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
4. Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid: epiteedid, hüperboolid, metafoorid,
isikustamine, võrdlused; tunneb mõisteid riim ja värsimõõt;
2) kasutab oma tekstides kirjanduse kujutus- ja väljendusvahendeid.
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis
Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. Koomilise
leidmine tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine.
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis
Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi
kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. Valmi tunnused. Koomiline ja
mittekoomiline.
Õppesisu ja -tegevused 6. klassis
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.
5. Loominguline tegevus ja esinemine
6. klassi lõpetaja:
1) kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldavat ja jutustavat teksti ning lühiarvamust
loetud teose kohta;
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti või näidendi rolliteksti;
3) esitab kaaslastele omaloodud teksti.
Õppesisu ja -tegevused 4. klassis
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, olendi, inimese,
tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine. 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.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine.
Õppesisu ja -tegevused 5. klassis
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. 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.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine
peast. Rollimäng, rolliteksti esitamine.
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. Ajalispõhjuslik 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.
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).
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted II kooliastmes
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised hõlmavad põhiandmeid autorite, kõnealuste teoste loomise
ajastu ning neis kujutatud aja kohta.
Kirjandus kui sõnakunst - üks maailma mitmekesisuse ja inimkonna elukogemuse peegeldamise
vorme. Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid: muinasjutt, vanasõna, kõnekäänd, mõistatus,
legend (pärimus). Müüdid. Muinasjuttude liigid: imemuinasjutt, olustikuline muinasjutt,
loomamuinasjutt. Kunstmuinasjutt. Uus žanr - fantaasia.
Kunstiteose teema ja idee. Süžee ja faabula. Kompositsioon.
Eepos, lüürika, draama. Kirjandusžanrid: jutustus, novell, valm, poeem. Näidend, tegelased,
repliik. Looduskirjeldus, interjöör, portree. Kunstiline detail. Luulekeele iseärasused.
Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- ja väljendusvahendid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine,
hüperbool. Allegooria. Huumor ja satiir.
Kirjandusteoste valik II kooliastmes
Teisel kooliastmel on kirjandusõpetuse keskmes üksikteosed. Loetavad ja tundides käsitletavad
kirjandusteosed esindavad kirjanduse eri liike ja žanre, klassikat ja tänapäevakirjandust ning
valitakse vene, eesti ja väliskirjanike teoste hulgast. Kõik käsitletavad teosed kajastavad
üldinimlikke väärtusi. Koos kirjandusteoste kangelastega mõistab laps, mis on headus ja õiglus,
au ja südametunnistus, patriotism ning armastus inimese ja looduse vastu. Kirjandusteoste
valikul arvestatakse ka järgmisi sel kooliastmel arutlemiseks sobivaid teemasid ja probleeme.
Peamised teemad ja probleemid arutamiseks II kooliastmes
Raamatu roll inimese elus. Kirjandus kui sõnakunst. Kirjandus ja teised kunstiliigid. Kultuuride
mitmekesisus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse. Erinevused ja
sarnasused kommetes, traditsioonides, usus.

Hea ja kurja probleem. Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus. Ustavus, julgus,
tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes. Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse
peegeldumine rahvaluuleteostes.
Kõlbeline jõud kokkupuutes inimlike pahedega. Usk õigluse võidusse. Väline ja sisemine ilu.
Eluvaate valik: elada endale või teha rõõmu teistele. Eluraskuste ületamine - headuse ja õigluse
võidu kohustuslik tingimus?
Ajalooepohhide eripära peegeldamine. Ajalooline sündmus kui rahvusliku uhkuse aine. Minevik,
tänapäev, tulevik. Elu ja sünged küljed. Oma isikliku väärtuse tunnetamise probleem. Inimese
vastutus kodumaa saatuse, oma käitumise ja tehtud otsuste eest. Argus ja lipitsemine kui ajatu
nähtus.
Kirjandusteoste teemade mitmekesisus. Kõlbelisuse poeetilised tunnid. Inimlik tänulikkus ja
tänamatus. Kasvatamatud ja harimatud meie keskel. Teod kui inimese väärtuse mõõt. Üksinduse
probleem.
Kodumaa poeetiline kujund. Kodumaa looduse ilu. Inimese ja looduse harmoonia. Idee inimese
ja looduse ühtsusest. Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus. Suhtumine loomadesse kui
kõlbelisuse mõõt. Inimese vastutus loodushoiu eest.
Perekond, suhted pereliikmete vahel. Põlvkondade järjepidevuse idee.
Sõprus ja osavõtlikkus. Õiglase ja ebaõiglase maailma tunnetamine. Lugeja kaasatundmine ja
kaasaelamine kui enese tunnetamine ja kasvatamine. Karakterite omapära ja nende kokkupõrge.
Enesesalgavuse ja vastastikuse abi osutamine ohumomendil kui täiskasvanulikkuse tunnus.
Rõõm tehtud tööst.
Koolielu läbi huumoriprisma.
Rahvaluule II kooliastmes
Müüdid (1-2).
Vene muinasjutud. Eesti muinasjutud.
Mõistatused. Vanasõnad ja kõnekäänud.
Tallinna legendid.
Teoseid terviklikuks lugemiseks II kooliastmes
Hans Christian Andersen „Tigu ja roosipõõsas“, Leonid Andrejev „Kussaka“, Ivan Bunin
„Esimene äike“, Vsevolod Garšin „Muinasjutt kärnkonnast ja roosist“, Nikolai Gogol „Maiöö“
või „Uppunu“, „Lugu sellest, kuidas Ivan Ivanovitš läks tülli Ivan Nikiforovitšiga“ (katkendid),
Harri Jõgisalu „Rästik“, Juri Kazakov „Teddy“, „Vaikne hommik“, Rudyard Kipling „Kass, kes
kõndis omapäi“, Ivan Krõlovi valmid, Aleksandr Kuprin „Valge puudel“, Mihhail Lermontov
„Mtsõri“, Vladimir Nabokov „Malts“, Juri Oleša „Kolm paksu“, Konstantin Paustovski
„Korvitäis kuusekäbisid“, „Kass-varas“, „Vana kokk“, „Vanamees jaamaeinelaua juures“,
Mihhail Prišvin „Päikese varaait“, Aleksandr Puškin „Muinasjutt surnud tsaaritarist ja seitsmest
vägilasest“, „Dubrovski“, Ernest Seton-Thompson „Snap“, Vladimir Solouhhin „Tasuja“, Jaan
Rannap „Koolikärbes“, Mark Twain „Tom Sawyeri seiklused“, John Tolkien „Kääbik ehk Sinna
ja tagasi“, Lev Tolstoi „Lapse jõud“, „Kaukaasia vang“, Ivan Turgenev „Bežini aas“, „Mumuu“,
Anton Tšehhov „Paks ja peenike“, „Kameeleon“, „Poisikesed“, Jevgeni Švarts „Alasti
kuningas“, „Muinasjutt kaotatud ajast“, Oscar Wilde „Tähepoiss“.
Kooliastme vältel loeb õpilane läbi vähemalt 8 teost eeltoodud loendist. Lähemalt tutvustatakse
järgmisi autoreid: Ivan Krõlov, Aleksandr Puškin, Mihhail Lermontov, Nikolai Gogol, Lev
Tolstoi, Ivan Turgenev, Anton Tšehhov, Mark Twain, Ernest Seton-Thompson, Jaan Rannap,
Harri Jõgisalu või teised.
Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes
Õpitulemused

9. klassi lõpetaja:
1) loeb eakohast eri žanris ilukirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi
tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi;
2) mõistab käsitletud kirjandusteoste ideelis-kunstilisi iseärasusi ja iseloomustab nende
žanrilist eripära;
3) märkab kirjandustekstis õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende rolli tekstis ja
kasutab neid oma tekstides;
4) avaldab arvamust loetud teoste kohta, iseloomustab teoste põhiproblemaatikat
arutluselementidega kirjandis või arvustuses;
5) loeb ilmekalt kirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme;
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjandusvoole ja -suundi, kõrvutab vene ja
maailmakirjanduse temaatiliselt lähedasi teoseid;
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ning internetti teabe otsimiseks etteantud teemal
ning oma valikul vastavalt vajadusele.
Kirjanduse (vene õppekeelega koolile) õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes
Lugemine ja ümberjutustamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) on lugenud läbi vähemalt 12 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit ning võrdleb teost
mõne teise teosega;
4) oskab loetut ümber jutustada eri konkreetsusastmes ja eri vaatepunktidest.
Õppesisu
Erinevad lugemisviisid: aeglane lugemine, kommenteeriv lugemine. Proosatekstide ja
lüroeepiliste tekstide kompositsiooni eri tasandite analüüs. Mõtestatud ilmekas luulelugemine.
Erinevad ümberjutustamise viisid: üksikasjalik, üldistav, fragmentaarne, varem kokku lepitud
viisil. Isiklik suhtumine ümberjutustatavasse teksti. Oma arvamuse esitamine ja kaitsmine.
Jutustamisel kahe või mitme žanrilt erineva teksti elementide sidumine.
Teksti mõtestamine, analüüs ja interpretatsioon, kujundlik mõtlemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
2) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
3) leiab teoste võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
4) iseloomustab teose tegelasi;
5) toob välja erinevad tegelaste karakteriseerimise viisid;
6) määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
7) määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse;
8) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust;
9) leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
10) kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
7.klass
Õpitulemused
7nda klassi lõpetanu:

1) loeb kirjandusteoseid erinevates žanrites vastavalt oma eale; kujundab neid oma kõlbeliste
arusaamade kaudu ja arendab lugemisoskusi.
2) mõistab loetud kirjandusteoste ideelis-kirjanduslikke iseärasusi ja iseloomustab nende žanrilisi
iseärasusi.
3) märkab õpitud kõnekujundeid/troope tekstis.
4) väljendab arvamuse loetud teose kohta.
5) loeb ilmekalt ilukirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme.
6) kasutab kooli ja linna raamatukogu ja Internetti otsinguiks etteantud teemal ja omal valikul
vastavalt vajadusele.
8.klass
Õpitulemused
8nda klassi lõpetanu:
1) loeb kirjandusteoseid erinevates žanrites vastavalt oma eale; kujundab neid oma kõlbeliste
arusaamade kaudu ja arendab lugemisoskusi.
2) mõistab loetud kirjandusteoste ideelis-kirjanduslikke iseärasusi ja iseloomustab nende žanrilisi
iseärasusi.
3) märkab õpitud kõnekujundeid/troope tekstis.
4) väljendab arvamuse loetud teose kohta, iseloomustab teose peateemat oma kirjandis.
5) loeb ilmekalt ilukirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme.
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjanduslikke suundi ja voole.
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ja Internetti otsinguiks etteantud teemal ja omal valikul
vastavalt vajadusele.
9.klass
Õpitulemused
9nda klassi lõpetanu:
1) loeb kirjandusteoseid erinevates žanrites vastavalt oma eale; kujundab neid oma kõlbeliste
arusaamade kaudu ja arendab lugemisoskusi.
2) mõistab loetud kirjandusteoste ideelis-kirjanduslikke iseärasusi ja iseloomustab nende žanrilisi
iseärasusi.
3) märkab õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende osatähtsust tekstis ja kasutab neid oma
tekstides.
4) väljendab arvamuse loetud teose kohta, iseloomustab teose peateemat oma kirjandis või
arutluses arutluselemente kasutades.
5) loeb ilmekalt ilukirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme.
6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjanduslikke suundi ja voole, võrdleb temaatiliselt sarnaseid
vene ja maailma kirjandusteoseid.
7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ja Internetti otsinguiks etteantud teemal ja omal valikul
vastavalt vajadusele
Õppesisu
Teksti mõistmine ja tõlgendamine: võtmesõnade leidmine, tegelaste vaatepunkti
väljaselgitamine, tekstis autoripositsiooni määramine jne
Arutlemine teoses püstitatud teemal: isikliku arvamuse väljendamine teksti sisu ja struktuuri
kohta, oma seisukohtade argumenteerimine ja kaitsmine teosele viidates ja seda tsiteerides
Analüüs ja interpreteerimine. Teose liigendamine süžeelisteks fragmentideks, plaanide
koostamine, teose erinevate süžeeliste funktsioonidega (kirjeldus, portree või psühholoogiline
karakteristika, monoloogid ja dialoogid) episoodide väljaselgitamine, episoodide valimine varem
kokkulepitud viisil

Kirjandusteose struktuur. Süžee ja kompositsioon, tegelaskonna struktuur, teksti stilistilised
karakteristikud
Proosateose kompositsioon. Kirjeldavad ja jutustavad elemendid, nende roll. Põhjuse-tagajärje
seosed proosajutustuses
Eri žanris teoste kunstispetsiifika. Lühijutt. Novell. Jutustus. Ajalooline romaan/jutustus.
Proosaluuletus. Lüüriline miniatuur
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted.
Personaaž, tegelane, prototüüp, teose põhikonflikt.
Inimene kui peamine loomingulise mõtestamise objekt kirjanduses. Kirjandusteos kui autori
looming, kirjaniku fantaasia produkt.
Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. Eepilise teose kangelane, lüüriline
kangelane, tegelane draamas. Autobiograafiline jutustus.
Tegelase karakteristika: sotsiokultuuriline, psühholoogiline, väline. Tegelase ajalooline ja
kultuuriline tingitus. Tegelase biograafia ja evolutsioon. Tegelase süžeeliste funktsioonide
määramine, tegelaste vastastikuste suhete analüüs. Tegelaskõne (monoloog ja dialoog). Erinevate
teoste tegelaskujude võrdlus (ajaloolis-kultuuriline, autoripoeetika võrdlus). Tegelase karakteri
loomise vahendid: portree, autori iseloomustus, kõneline iseloomustus, olukorra kirjeldus.
Draamateose tegelaste kujutamise iseärasused.
Põhikonflikti olemuse määramine (sotsiaalne, eetiline).
Kunstiline ruum ja aeg poeetilises tekstis. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Tekst kui
kunstiline tervik.
Klassitsism. Romantism. Rahvusromantism. Romantiline kangelane. Realism kirjanduses.
Kirjandussuunad ja -rühmitused 20. sajandi alguse kirjanduses. Uusromantism, uusrealism.
Luulekeele uuenemine. Sümbolism, akmeism, futurism vene kirjanduses. Luuletsükkel ja
luuleraamat. Käsitletavate kirjandusteoste seostamine peamiste kirjandussuundadega.
Loominguline tegevus ja esinemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja jutustavas vormis,
ning lühiarvamusi loetud teose kohta;
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja
põhjendades neid näidetega alustekstist või igapäevaelust ning pidades silmas teksti sisu
arusaadavust, korrektset vormistust ja õigekirjanõudeid;
3) esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust, selgust ning
tekstitäpsust;
4) koostab intervjuu;
5) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Õppesisu
Eri liiki iseseisvad esitlused: kirjandi või luuletuse esitamine, osalemine diskussioonides loetu
üle, lugejapäeviku pidamine, sõnavõtuks või ettekandeks valmistumine.
Eri žanris ning erineva suunitlusega tekstide loomine: essee, kirjand, kirjandusteoste alusel
loodud lavastuse ja filmi retsensioon, kõrvutades originaalteksti lavaversiooni või ekraniseeringu
omaga. Kirjandusteose teksti n-ö tõlkimine teise kunstiliigi keelde (eelkõige teatri- ja
filmikeelde).
Kirjandusteoste valik, peamised teemad ja probleemid arutlemiseks
III kooliastme kirjandusteoste valikut mõjutab õpilaste suurenenud ajaloolis-kirjanduslike ning
kirjandusteoreetiliste teadmiste osakaal. Loetavad tekstid ja terviklikult käsitletavad
kirjandusteosed valitakse vene, eesti ja maailmakirjanduse teoste hulgast arvestusega, et
esindatud oleksid eri ajastud ja kirjandusvoolud ning kirjanduse eri liigid ja žanrid.

Kirjandusteoste valikul arvestatakse ka järgmisi selles kooliastmes arutlemiseks sobivaid
teemasid ja probleeme.
Inimese kõlbelised kohustused. Halastuse ja kaastunde probleem. Tunde ja kohuse konflikt.
Isikliku kõlbelise valiku probleem. Kõlbelised ideaalid ja elutõde. Isiksuse kõlbeline väärikus
Täiskasvanuks saamine. Sõbrad ja vaenlased. Enesetunnetuse esimesed kogemused. Alaealise
suhted täiskasvanute ja eakaaslastega. Põlvkondade konflikt. Nn murdemomentide tähendus
inimese isiksuse ja iseloomu kujunemisel. Maailma tunnetamine kui katsumus. Inimese vastutus
ümbritseva ees. Pideva enesekasvatuse vajadus. Inimene lähedaste ringis. Peresisesed suhted.
Perekond kui tõeliste inimlike väärtuste kese/keskpunkt
Isiksus ja ajastu. Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab. Kangelane ajaloo ees. Isiksuse
sotsiaalsed palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused. „Oma” ja
„võõra” kokkupõrge. Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas. Ajatud kõlbelised väärtused
„Oma” ja „võõras” kultuuris. Kultuuride mitmekesisus. Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.
Erinevate rahvaste kombed ja uskumused. Austav suhtumine teistesse kultuuridesse.
Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele. Eesti rahvuskultuuri traditsioonide,
pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine
Looming kui maailma ümberkujundamise viis. Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad
väärtused. Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. Lüüriline kangelane – poeedi
„teisik”
Kodanikuühiskond ja rahvusvahelised suhted. Mina kui Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige.
Minu päritolu. Mineviku, oleviku ja tuleviku seosed minu elus. Ajalooline mälu (ajaloolised
sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise järjepidevuse).
Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel). Sallivus ja austus teise
vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Inimene ja loodus. Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elusja eluta loodusesse. Looduslik tasakaal. Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Teabe otsimise ja edastamise võimalused
tänapäeval. Internet kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. Internet kui võimalike
ohtude allikas (võrguportaalides käitumise probleemid, keelemõjud). Film ja fotograafia kui
ajaloo jäädvustamise (säilitamise) viisid
Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks.
Aleksandr Puškini luuletused, „Kapteni tütar”, „Belkini jutustused”; Mihhail Lermontovi
luuletused; Nikolai Gogoli „Revident”, „Sinel”; Fjodor Dostojevski „Valge ööd”; Lev Tolstoi
„Lapsepõlv”, „Poisipõlv”; Ivan Turgenevi „Mumuu”, proosaluuletused; Fjodor Tjuttševi
luuletused; Afanassi Feti luuletused; Nikolai Leskovi „Metsloom”; Anton Tšehhovi
„Kameeleon”, „Paks ja peenike”; Aleksandri Bloki luuletused; Anna Ahmatova luuletused;
Vladimir Majakovski luuletused; Aleksandr Kuprini „Junkur”; Maksim Gorki „Vanaeit Izergil”,
„Inimeste seas”; Leonid Andrejevi „Noorsugu”; Mihhail Bulgakovi „Koera süda”, Vladimir
Nabokovi „Juhus”; Jevgeni Švartsi „Draakon”; Aleksandr Solženitsõni „Küll on kahju”; Mihhail
Šolohhovi „Inimese saatus”; Aleksandr Vampilovi „Kohtumine”, Vassili Šukšini „Naljatilk”;
vähemalt kolm uudisproosateost õpetaja valikul; kolm vabalt valitud luulekogu.
Kreutzwaldi „Kalevipoeg”, Eduard Bornhöhe „Tasuja”, Lydia Koidula luuletused, Oskar Lutsu
„Kevade”, Eduard Vilde „Nende poeg”, Friedebert Tuglase „Väike Illimar”, Mati Undi „Hüvasti,
kollane kass”, vähemalt üks paikkondliku autori proosa- või luuleteos.
Daniel Defoe „Robinson Crusoe”, William Shakespeare’i „Romeo ja Julia”, Byroni luuletused,
Walter Scotti „Ivanhoe”, Arthur Conan Doyle’i „Tantsivad mehikesed” ja „Punapeade Liit”, Jack
Londoni „Valgekihv” ja „Teelolijate terviseks”, Richard Aldingtoni „Kangelassurm”, Ray
Bradbury „Veldt”.
Õppevaldkondade õpitulemused III kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti
1. Lugemine

Põhikooli lõpetaja:
1) kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldavat ja jutustavat teksti ning lühiarvamust
loetud teose kohta;
2) esitab peast luuletuse, lühikese proosateksti või näidendi rolliteksti;
3) esitab kaaslastele omaloodud teksti.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja süvenenud
lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine.
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev
lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine
klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste
kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine.
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev
lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine
klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine
klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete
täitmine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine.
Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste,
probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega.
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine,
ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.
2. Ümberjutustamine
Põhikooli lõpetaja:
1) jutustab kokkuvõtlikult loetud teose sisust;
2) oskab loetut ümber jutustada eri konkreetsuse astmel ja eri vaatepunktist.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. Loo jutustamine: jutustamine teksti
kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula
ja/või süžee järgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või
erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine,
kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud
kujutluspildist jutustamine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse aja ja koha
muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist
jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.
Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, televisioon, internet) erinevate jutustamisviisidega.
3. Teksti mõtestamine ja analüüs

Põhikooli lõpetaja:
1) leiab teostes võtmesündmused ja põhjuse-tagajärje seosed;
2) iseloomustab teose tegelasi;
3) toob välja tegelaste karakteriseerimise erinevad viisid;
4) määrab autori suhtumise teose tegelastesse;
5) määrab autori suhtumise teoses kujutatud sündmustesse;
6) määrab teose põhiprobleemid ja idee;
7) arutleb klassikaaslastega loetud teose üle, avaldab ja põhjendab oma isiklikku arvamust.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele
vastamine tsitaadiga või teksti toel oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja
märksõnadena. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine.
Kokkuvõtte kirjutamine. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Teose sõnumi mõistmine ja
sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Esitatud väidete tõestamine oma
elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja
valimine. Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. Tegelase analüüs:
bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega,
ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine. Tegelaste
tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmade konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste
peategelaste võrdlemine. Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi.
Fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha
kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus.
Pöördeliste sündmuste leidmine. Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine.
Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Teose mõistmist toetavad tegevused
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele
vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti
kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine.
Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja
sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete
tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist:
tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi
olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara
rikastamine. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja
muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase suhe
iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine.
Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste
tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmadevaheline
konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste võrdlemine. Kirjanduse
tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine.
Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste
põhjus-tagajärg-seoste leidmine. Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine.
Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja
kirjandusteose võrdlemine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis

Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele
vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti
kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Konspekti koostamine.
Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ja
sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete
tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist:
tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi
olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara
rikastamine. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja
muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Lihtne ja keeruline
tegelane. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase
sisekonflikti äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete
analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine.
Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste
võrdlemine. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine.
Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose rütm:
ellipsi täitmine. Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine. Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses
kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. Teksti aja- või kultuuriloolise
tähenduse uurimine.
4. Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega
Põhikooli lõpetaja:
1) leiab kirjandusteostest kõnekujundeid/troope (epiteet, võrdlus, metafoor, metonüümia,
hüperbool, litootes) ning selgitab nende rolli kirjandustekstis;
2) kasutab kõnekujundeid oma tekstides.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes.
Mõistatuse kui sõnalise peitepildi äraarvamine ja loomine. Epiteedi, võrdluse, metafoori,
isikustamise ja korduse tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria mõistmine.
Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku
väljendusoskuse hindamine ja arendamine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes.
Rahvalaulu elementide leidmine autoriluulest. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise,
korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-,
karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära
kirjeldamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. Müüdi tunnused.
Tänapäeva folkloor ehk poploor.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja
inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine.
Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Autori
keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku
väljendusoskuse hindamine ja arendamine.
5. Loominguline tegevus ja esinemine
Põhikooli lõpetaja:

1) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kokkuvõtvaid, jutustavaid, kirjeldavaid ja
arutluselementidega tekste;
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutleva kirjandi, väljendades oma seisukohti ja põhjendades
neid näidetega alustekstist või mujalt ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust,
korrektset vormistust ja õigekirja nõudeid;
3) esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ning
tekstitäpsust;
4) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: koha- või ajaloolise muistendi,
valmi või allegoorilise loo, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, kõnekäändude põhjal naljaloo,
seiklusjutu, piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele tegevusjuhendi, tekstis
toimunud sündmuste eelloo, loo muudetud vaatepunktiga, puänteeritud loo, erinevate teoste
peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal ühelauselise või pikema kokkuvõtte või soovituse
või muud sellist.
Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute
kohta. Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus;
esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja
diktsioon. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid.
Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina).
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivjutu, haiku
või vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti dramatiseeringu, tegelase
monoloogi, tegelase eluloo, tegelase seletuskirja, muudetud žanris teksti (nt luuletuse põhjal
kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, mina-vormis loo, detailide abil
laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, loo ühest ja samast sündmusest traagilises
ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, teostest valitud ja kommenteeritud tsitaatide
kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, või muud sellist. Omaloomingulised tööd (nt
teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus;
esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja
diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni jälgimine.
Luuleteksti esitamine peast. Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine.
Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka
luuletuse või miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse
paigutatud tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse,
alustekstile sisulise vastandteksti, teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms.
Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute
kohta.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus;
esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja
diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni jälgimine. Teost
tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.
Ajaloolis-kirjanduslikud teadmised ja mõisted III kooliastmes
Inimese isiksus on peamine loomingulise mõtestamise objekt kirjanduses. Kirjandusteos kui
autori looming, kirjaniku fantaasia produkt.

Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. Mõisted personaaž ja tegelane.
Kirjandusteose personaaž ja tema prototüüp. Erinevused tegelaste konstrueerimisel (eepilise
teose kangelane, ettekujutus lüürilisest kangelasest ja rollilüürikast, tegelane draamas). Lüüriline
kangelane, lüüriline subjekt ja teised luuleteose tegelased. Teose staatiline kompositsioon
(personaažne struktuur). Antagonist ja protagonist. Autobiograafiline jutustus.
Tegelase karakteristika: sotsiokultuuriline, psühholoogiline, väline. Tegelase ajalooline ja
kultuuriline tingitus. Tegelase „biograafia“ ja evolutsioon. Tegelase süžeeliste funktsioonide
määramine, tegelaste vastastikuste suhete analüüs. Tegelaskõne (monoloog ja dialoog).
Erinevate teoste tegelaskujude võrdlus (ajaloolis-kultuuriline, autoripoeetika võrdlus). Tegelase
karakteri loomise vahendid: portree, autori iseloomustus, kõneline iseloomustus, olukorra
kirjeldus jms. Draamateose tegelaste kujutamise iseärasused.
Mõiste teose põhikonflikt, põhikonflikti olemuse määramine (sotsiaalne, eetiline).
Kirjandusteose süžee, süžee elemendid. Lüüriline süžee, selle spetsiifika.
Proosateose kompositsioon, selle põhielemendid: ekspositsioon, sõlmitus, tegevuse areng,
kulminatsioon, lahendus, epiloog. Kirjeldavad ja jutustavad elemendid, nende roll. Põhjusetagajärje seosed proosajutustuses.
Eri žanris teoste kunstispetsiifika. Lühijutt. Novell. Jutustus. Ajalooline romaan/jutustus.
Proosaluuletus. Lüüriline miniatuur.
Kunstiline ruum ja aeg poeetilises tekstis. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Tekst kui
kunstiline tervik.
Klassitsism. Romantism. Rahvusromantism. Romantiline kangelane. Realism kirjanduses.
Ekspressionism kirjanduses.
Kirjandussuunad ja -rühmitused 20. sajandi alguse vene kirjanduses. Luulekeele uuenemine.
Uusromantism, uusrealism. Sümbolism, akmeism, futurism. Allegooria. Sümbol. Poeetilised
arhaismid ja neologismid. Mõisted: luuletsükkel ja luuleraamat.
Kirjandusteoste valik III kooliastmes
Ka kolmandal kooliastmel on tähelepanu keskmes üksikud kirjandusteosed, kuid suurenenud on
ajaloolis-kirjanduslike ning kirjandusteoreetiliste teadmiste osakaal õppesisus, mis suunab ka
kirjandusteoste valikut. Loetavad ja tundides käsitletavad kirjandusteosed valitakse vene, eesti ja
väliskirjanike teoste hulgast arvestusega, et oleks esindatud eri ajastud ja kirjandusvoolud ning
kirjanduse eri liigid ja žanrid. Kirjandusteoste valikul arvestatakse ka järgmisi sel kooliastmel
arutlemiseks sobivaid teemasid ja probleeme.
Peamised teemad ja probleemid arutlemiseks III kooliastmes
Inimese kõlbelised kohustused. Halastuse ja kaastunde probleem. Tunde ja kohuse konflikt.
Isikliku kõlbelise valiku probleem. Kõlbelised ideaalid ja elutõde. Isiksuse kõlbeline väärikus.
Täiskasvanuks saamine. Sõbrad ja vaenlased. Enesetunnetuse esimesed kogemused. Alaealise
suhted täiskasvanute ja eakaaslastega. Põlvkondade konflikt. „Murdemomentide“ tähendus
inimese isiksuse ja iseloomu kujunemisel. Maailma tunnetamine kui katsumus. Inimese vastutus
ümbritsevate ees. Pideva enesekasvatuse vajadus. Inimene lähedaste ringis. Peresisesed suhted.
Perekond kui tõeliste inimlike väärtuste kese/keskpunkt.
Isiksus ja ajastu. Inimese vastutus maailma eest, milles ta elab. Kangelane ajaloo näo ees.
Isiksuse sotsiaalsed hüpostaasid (palged). Patriotism ja vabadusearmastus. Isiklikud ja
grupiväärtused. „Oma“ ja „võõra“ kokkupõrge. Inimese võõrandumine tänapäevamaailmas.
Ajatud kõlbelised väärtused.
„Oma“ ja „võõras“ kultuuris. Kultuuride mitmekesisus. Rahvuslikud ja regionaalsed
kultuurid. Sallivus suhtumises üksteisest erinevatesse kultuurinähtustesse. Eri kultuuride
esindajate kontaktide mitmekesisus. Erinevate rahvaste kombed ja uskumused. Austav
suhtumine teistesse kultuuridesse. Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele.
Eesti rahvuskultuuri traditsioonide, pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine.

Looming kui maailma ümberkujundamise viis. Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad
väärtused. Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. Lüüriline kangelane - poeedi
„teisik“.
Kodanikuühiskond ja rahvusvahelised suhted. Mina kui Eesti ühiskonna täisväärtuslik liige;
minu päritolu; mineviku, oleviku ja tuleviku seosed minu elus. Ajalooline mälu (ajaloolised
sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise järjepidevuse.
Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel). Sallivus ja austus teise
vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Keskkonnakaitse ülemaailmsed probleemid. Inimene ja
loodusmaailm. Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elusasse ja elutusse loodusesse.
Looduslik tasakaal. Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Teabe otsimise ja edastamise võimalused
tänapäeval. Veebiressursid kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise viis. Internet kui võimalike
ohtude allikas (võrguportaalides käitumise probleemid, keelemõjud). Kino ja fotograafia kui
ajaloo jäädvustamise (säilitamise) viisid.
Teoseid terviklikuks lugemiseks III kooliastmes
Vassili Aksjonov „Võit“, Leonid Andrejev „Noorsugu“, Mihhail Bulgakov „Koera süda“, Kir
Bulõtšov „Tulukesed“, Ivan Bunin „Antonovka õunad“, Aleksandr Vampilov „Kohtumine“, Enn
Vetemaa „Eesti näkiliste välimääraja“, Toomas Vint „Varastatud luik“, Maksim Gorki „Vanaeit
Izergil“, „Inimeste seas“, Arthur Conan Doyle „Tantsivad mehikesed“, „Punapeade Liit“,
Mihhail Zoštšenko „Kuusk“, August Kitzberg „Libahunt“, Aleksandr Kuprin „Junkur“, Nikolai
Leskov „Inimene vahipostil“, Jack London „Valgekihv“, Oskar Luts „Kevade“, Vladimir
Nabokov „Juhus“, Viktor Nekrassov „Reamees Ljutikov“, Richard Aldington „Kangelassurm“,
Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints“; Aleksandr Solženitsõn „Küll on kahju“, „Parem käsi“,
Lev Tolstoi „Poisiiga“, Friedebert Tuglas „Väike Illimar“, Mati Unt „Hüvasti, kollane kass“,
Varlam Šalamov „Major Pugatšovi viimne lahing“, Jevgeni Švarts „Draakon“, Mihhail Šolohhov
„Inimese saatus“, Vassili Šukšin „Naljatilk“. Kooliastme vältel loeb õpilane läbi vähemalt 12
teost eelnevast loendist. Lähemalt tutvustatakse järgmisi autoreid: Aleksandr Blok, Fjodor
Tjuttšev, Afanassi Fet, Marie Under, Leonid Andrejev, Fjodor Dostojevski, Aleksandr Kuprin,
August Kitzberg, Jack London, Alexandre Dumas, Mihhail Šolohhov, Viktor Nekrassov, Nikolai
Leskov, Vassili Šukšin, Mati Unt või teised.

