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1. Õppeaine eesti keel ja kirjandus
1.1. Õppeaine kirjeldus
Eesti keele oskus on nii õppekavas sätestatu omandamise kui ka õppekava eesmärk.
Põhikoolis omandavad õpilased teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil toime tulla
eakohaste suuliste ja kirjalike tekstidega. Põhikoolis pannakse alus oskusele kasutada
keelt teadlikult ja kriitiliselt isiklikus-, avalikus, õppe- ja tööelus.Õpilastes kujundatakse
teadmisi ja oskusi, mis hõlmavad keelt ja eriliigilisi tekste ning lubavad toime tulla
suulise ja kirjaliku suhtlusega ning tekstide vastuvõtu ja loomisega.
1.- 4. klassis on eesti keel ja kirjandus lõimitud õppeaine, millega taotletakse nii keele
kui kirjanduse õppe eesmärke. Alates 5. klassist on keel ja kirjandus eraldi, kuid
tugevalt lõimitud õppeained ning arendavad eri liiki tekstidega töötamise kaudu
sihipärase lugemise, suulise keelekasutuse ja kirjutamise oskust. Põhikoolis tuleb
teadlikult omandada kirjalik keel ja tänapäeva eesti kirjakeel.
Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse õpilaste lugejaoskusi, kujundlikku mõtlemist
ning verbaalset loomevõimet. Väärtkirjanduse ja rahvaluule tõlgendamise ning analüüsi
kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, rikastatakse tundemaailma
ning aidatakse neil kujuneda isiksusena, leida oma identiteet ja luua ainuomane
maailmapilt. Põhikooli kirjandusõpetuses keskendutakse eelkõige ilukirjanduse
lugemisele ja tõlgendamisele. Eraldi pööratakse tähelepanu teose mõistmist toetavate
oskuste arendamisele, teose kui terviku mõistmisele ning kujundliku keele
tundmaõppimisele. Interpreteerimis- ja sünteesivõime arendamiseks kuuluvad
kirjandusõpetusse ka tekstide esitamine ning õpilaste omalooming eri liiki tekstidena.

1.2. Õppeaine eesti keel ja kirjandus õppemaht
Õppeaine eesti keel õppemaht
● I kooliaste 19 tundi nädalas
○ 1. klass - 7 tundi nädalas
○ 2. klass - 6 tundi nädalas
○ 3. klass - 6 tundi nädalas
● II kooliaste 11 tundi nädalas
○ 4. klass - 5 tundi nädalas
○ 5. klass - 4 tundi nädalas
○ 6. klass - 3 tundi nädalas
● III kooliaste 6 tundi nädalas
○ 7. klass - 2 tundi nädalas
○ 8. klass - 2 tundi nädalas
○ 9. klass - 2 tundi nädalas
Õppeaine kirjandus õppemaht
● II kooliaste 4 tundi nädalas
○ 5. klass - 2 tundi nädalas
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○ 6. klass - 2 tundi nädalas
● III kooliaste 6 tundi nädalas
○ 7. klass - 2 tundi nädalas
○ 8. klass - 2 tundi nädalas
○ 9. klass - 2 tundi nädalas

1.3. Õppeaine eesti keel ja kirjandus eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on kujundada õpilastes eakohane keele- ja kirjanduspädevus,
see tähendab:
1) suutlikkus mõista eakohaseid ilukirjandustekste ja nende osatähtsust Eesti ja
maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja iseenda
identiteedi alust
2) keeleteadlikkus
ja
oskus
end
vastavalt
suhtlussituatsioonile
ja
keelekasutuseesmärkidele nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada
3) arusaamine, et lugemine teeb vaimselt rikkamaks.
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab põhiteadmised eesti keelest kui soome-ugri keelest ja eesti keele
õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning
edasiõppimisel;
2) mõistab keele tähtsust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina, arendab
keeleoskust, arvestades kultuuris välja kujunenud keelekasutustavasid;
3) õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida,
kriitiliselt hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat
teavet, sh ainevaldkonnaga seotud elukutsete ja edasiõppimisvõimaluste infot;
4) loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult;
5) õpib tundma eri tekstiliike ning märkama nende kasutusvõimalusi ja seoseid
isikliku ja tööeluga;
6) arendab kriitilist mõtlemist, oskust arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike
tekstide alusel iseseisvalt järeldusi teha;
7) kasutab oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks sõna- ja käsiraamatuid ning
internetiallikaid;
8) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja identiteedi olulise osana ning kujuneb
teadlikuks keelekasutajaks;
9) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit,
suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keelde ja kultuuri;
10)suhtub tolerantselt eesti keele võõrkeelena kasutamisse ja toetab teise
emakeelega kaaslaste eesti keele omandamist.
Kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:
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1) loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva
lugemisharjumuse;
2) väärtustab kirjandust rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste
kirjanduse ja kultuuriga;
3) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab
suulist ja kirjalikku väljendusoskust;
4) arendab oma loomevõimeid ja suhtub loometöösse lugupidamisega;
5) laiendab silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma;
6) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi hoiakuid ning valmidust võtta
vastutus enda elu mõjutavate valikute ja otsuste eest;
7) avaldab arvamust ja sõnastab oma mõtteid;
8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid;
9) loob seoseid ühiskonnas toimuva ning enda väärtuste, ootuste ja
tulevikuplaanide vahel.
Eesti keele ja kirjanduse õppe eesmärke taotletakse mitme õppevaldkonna kaudu.
I kooliastmes - suuline keelekasutus, lugemine ja kirjutamine
● Suuline keelekasutus hõlmab eneseväljendust argiolukorras ning eakohase
suulise teksti mõistmist ja edasiandmist.
● Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste juhiste
alusel.
● Kirjutamise õpetusega kujundatakse õigekirjaoskus õpitud keelendite piires ja
suutlikkus end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada.
II ja III kooliastmes - suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome ning
õigekeelsus ja keelehoole
● Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma,
telefoni, kirja ja meili teel ning internetikeskkonnas kahekesi või mitmekesi
suhelda, tekste kokku võtta ja vahendada.
● Teksti vastuvõtu õpetuses kujundatakse oskust tekste valida ja leida,
eesmärgipäraselt
lugeda
ja
kuulata,
teadvustatakse
kuulamisja
lugemisstrateegiaid ning süvendatakse võimet teksti paremini mõista ning tekstile
reageerida.
● Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud
eneseväljendusoskust, mille puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning
suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile omases vormis väljendada
ning edastada.
● Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning
teadmisi keelest. Õpilastes arendatakse oskust tänapäeva eesti kirjakeelt
teadlikult kasutada, kujundatakse arusaamist keele arengust ja muutumisest,
omandatakse teadmisi eesti kirjakeele ja murrete stiilirikkuse ning kirjavara
mitmekülgsuse kohta.
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1.4. Üldpädevuste kujundamine õppeaines eesti keel ja kirjandus
Merivälja Koolis on ainel eesti keel ja kirjandus üldpädevuste (kultuuri- ja
väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus,
suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus,
ettevõtlikkuspädevus, digipädevus) kujundamisel läbiv roll, sest õpilaste suulise
(kõnelemine ja kuulamine) ja kirjaliku (lugemine, kirjutamine) kõne arendamine on
oluline kõikide ainete omandamisel.
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus
õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende
üle arutlemise reflekteerimise ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid
koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). Saavutatud üldpädevused kajastuvad
tekstiloomes, esitlustes, arutlustes. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud
komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on
kandev roll õpetajal, kes oma väärtushinnangute ja enesekehtestamisoskusega loob
sobiva õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kirjandusõpetuses kujundatakse kõlbelisi ja
esteetilisemotsionaalseid väärtusi ning kultuuriväärtuste mõistmist ilukirjandus- ja
aimetekstide kaudu. Keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keele kui
rahvuskultuuri kandja tähtsust, keeleoskust kui inimese identiteedi olulist osa.
Keeleõpetuses väärtustatakse funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist
suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatava paaris- ja
rühmatöö käigus kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust välja
ütlema, kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima.
Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse oskust suhelda eetiliselt ja olusid arvestades
nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka veebikeskkonnas.
Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset
minapilti. Õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega,
loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilaste eripärad ja anded, vormitakse
maailmavaade.
Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri
liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, erinevatest allikatest teabe
hankimist ja selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse
kujundamist ja sõnastamist.
Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse
oskust, suhtluspartneri ja tema suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga
arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja
põhjendamise oskust. Õppetegevuse ja õppetekstide kaudu pannakse alus õpilaste
diskuteerimis- ja väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku suhtlemise oskusele.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil
arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida
arvandmeid, lugeda ja mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena
7

esitatud infot ning seda analüüsida, sõnalise teabega seostada ja tõlgendada.
Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse
arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja
populaarteaduslikust teabest ning kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekstide
loomisel, korrigeerimisel ja esitamisel.
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii
meedia- ja kirjandustekstidest kui ka igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide
arutamisega, nende suhtes seisukoha võtmise ja neile lahenduste otsimisega nii keeleja kirjandustundides kui ka loovtöödes. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab
õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning
keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest. Digipädevus.
Digipädevust arendatakse eesti keele ja kirjanduse tundides järjepidevalt. Uurimistööd
ja referaadid aitavad arendada oskust infot leida ja seda hinnata. Projektid ning
igapäevased ülesanded meedia vms valdkonnas arendavad oskust osaleda digitaalses
sisuloomes, sh tekstide ning piltide loomisel ja kasutamisel. Arutelud digikeskkonna
olemusest ja ohtudest aitavad arendada arusaama digikeskkonnast kui kohast, kus
tuleb järgida samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

1.5. Merivälja Kooli prioriteetide ja läbivate teemade rakendamine
õppeaines eesti keel ja kirjandus
Eriliselt tähtsustame Merivälja Koolis funktsionaalset kirjaoskust ning seetõttu on töö
kirjaliku tekstiga tähtis koostöö kõikide teiste ainevaldkondadega. Eesti keele ja
kirjanduse tundides toetame õppijate funktsionaalset lugemisoskust kõiki üldpädevusi
silmas pidades, selleks kasutame töös erinevat liiki (skeemid, graafikud, juhendid,
kirjanduspalad jms) ja erineva sisuga (nt erinevad kultuurid, rahvused, väärtushoiakud)
tekste ja töökeskkondi (klass, kool, lähiümbrus, muuseumid jm) ning rakendame
suhtlemist ja koostööd võimaldavaid õppemeetodeid.

1.6. Õppeaine eesti
osaoskuste kaupa

keel ja kirjandus hindamise alused

Eesti keeles hinnatakse
● I kooliastmes õpilase suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist; lugemist,
s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist; kirjutamist, s.o
kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.
● II ja III kooliastmes õpilase suulist ja kirjalikku suhtlust; tekstide vastuvõttu;
tekstiloomet; tekstide õigekeelsust.
Kirjanduses hinnatakse
● II kooliastmes (5. ja 6. klass) õpilase teoste lugemist ning tutvustamist;
jutustamist; tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist;
teksti esitust ja omaloomingut.
● III kooliastmes õpilase iseseisvat lugemist ja eri viisidel jutustamist; teksti
tõlgendamist, analüüsi ja mõistmist; teksti esitust ja omaloomingulisi töid.
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1.7. Õppeaine eesti keel õppesisu
1.7.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
3. klassi lõpetaja:
● mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja
kirjas sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid;
● kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;
● oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada ning märkab erinevusi ja
sarnasusi;
● kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda;
● jutustab endast ja lähiümbruses toimunust;
● kuulab mõtestatult eakohast teksti;
● loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt ja õigesti ning saab sellest aru, mõistab lihtsat
plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti;
● loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;
● kirjutab õpitud keelendite piires õigesti;
● jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava abil;
● töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel.
1.7.1.1. Õppesisu 1. klassis
Kuulamine. Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas). Hääliku
pikkuse eristamine, põhirõhk täishääliku pikkusel. Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning
suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja
nähtu kommenteerimine.
Kõnelemine. Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse harjutamine, hääle
tugevuse kohandamine olukorrale. Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse
selgitamine ja täpsustamine. Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine,
vabandust palumine, tänamine) valik suhtlemisel. Lihtlauseliste küsimuste
moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. Eri teemadel vestlemine
sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. Jutustamine kuulatu,
nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal; aheljutustamine.
Esemete, nähtuste, tegelaste jms võrdlemine, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitamine.
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Tuttava luuletuse, dialoogi peast
esitamine.
Lugemine. Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete
esitus. Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja
sõnadest lausete lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. Lugemistehnika
arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo,
oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse). Lugemistehniliselt
raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti
lugemine klassitahvlilt ja vihikust. Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti
(õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. Sõna,
lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm
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alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Küsimustele vastamine,
millele vastus on tekstis otsesõnu kirjas. Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse
tingmärgid), skeemide, kaartide lugemine õppekirjanduses, nende tähenduse tabamine.
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.
Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mõistatus. Kirjandustekstid: liisusalm,
muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, näidend. Loetud raamatu
autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine. Loetule
emotsionaalse hinnangu andmine (lõbus, tõsine, igav jne).
Kirjatehnika. Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede
kirjutamine. Õige pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures).
Väikeste kirjatähtede õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine. Tähtede seostamine.
Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö
puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.
Õigekeelsus. Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus.
Häälikute märkimine kirjas. Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine. Täis- ja
kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri,
kaashääliku pikkusega tutvumine. Sulghäälik (k, p, t) omasõnade alguses. I ja j ning h
sõna alguses seoses tähtede õppimisega. Suur algustäht lause alguses, inimese- ja
loomanimedes. Liitsõna vaatlus (moodustamine). Sõnade lõpu õigekiri – d ja -vad
(mitmus) ning -b (tegusõna 3. pööre) õigekirjaga tutvumine. Tutvumine jutustava (väit-),
küsi- ja hüüdlausega. Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja hüüumärgi vaatlemine). Koma
lauses (teksti vaatlus). Oma kirjutusvea parandamine õpetaja abiga. Etteütlemise järgi
sõnade ja lausete kirjutamine (15–20 sõna lihtlausetena).
Kirjalik tekstiloome. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus. Jutu kirjutamine
pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine. Loovtöö kirjutamine
(pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). Lünkümberjutustuse kirjutamine.
1.7.1.1.1. Õpitulemused 1. klassis

Õpilane:
1) eristab häälikuid (asukoht ja järjekord sõnas), täishääliku pikkusi;
2) toimib õpetaja ja kaaslase suulise juhendi järgi;
3) kuulab õpetaja ja kaaslase esituses lühikest eakohast teksti, mõistab kuuldud
lause, jutu sisu;
4) teab, et sõnadel on lähedase või vastandtähendusega sõna ja nimetab neist
mõningaid;
5) väljendab end suhtlusolukordades arusaadavalt: palub, küsib, tänab, vabandab;
6) jutustab suunavate küsimuste toel kuuldust, nähtust, loetust;
7) koostab õpetaja abiga pildiseeria või küsimuste toel suulise jutu;
8) esitab luuletust peast;
9) tunneb häälik-tähelist vastavust, loeb õpitud teksti enam-vähem ladusalt,
lausehaaval üksiku peatusega raskema sõna ees oma kõnetempos või sellest
aeglasemalt;
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10)mõistab häälega või endamisi (vaikse häälega või huuli liigutades) lugedes loetu
sisu;
11) vastab teksti kohta käivatele küsimustele, mille vastused on palas otsesõnu
öeldud;
12)mõtleb jutule alguse või lõpu;
13)on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab nende pealkirja ja autoreid, annab
loetule emotsionaalse hinnangu (lõbus, tõsine, igav …);
14)kasutab õigeid kirjutamisvõtteid, teab, kuidas väikesi ja suuri kirjatähti
kirjutatakse ning sõnas õigesti seostatakse;
15)kirjutab tahvlilt ära;
16)täidab tahvlinäidise järgi õpetaja abiga õpilaspäevikut, paigutab näidise järgi tööd
vihikulehele, varustab töö kuupäevaga;
17)koostab näidise järgi kutse;
18)eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, sõna, lauset;
19)kirjutab omasõnade algusesse k, p, t;
20)kirjutab õigesti lühemaid (kuni 2-silbilisi) sõnu ja lauseid;
21)teab, et lause lõpeb punktiga;
22)teab, et lause alguses, inimeste, loomade, oma kodukoha nimes kasutatakse
suurt algustähte;
23)kirjutab õigesti oma nime.
1.7.1.2. Õppesisu 2. klassis
Kuulamine. Häälikupikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul. Õpetaja ja
kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine.
Õpetaja etteloetud tekstist oluliste mõistete leidmine ja kava koostamine õpetaja
juhendamisel. Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine.
Kõnelemine. Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara
laiendamiseks. Kuuldud jutu ümberjutustamine, pikema dialoogi jälgimine, hinnangud
tegelastele ja sisule. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Oma arvamuse
avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle põhjendamine. Arutlemine paaris ja
rühmas, oma suhtumise väljendamine. Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine
tugisõnade, skeemi, tabeli abil. Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste
moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. Eri meeleoluga luuletuste
(aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine.
Lugemine. Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea
parandamine, sobiva intonatsiooni kasutamine. Raskete sõnade ja sõnaühendite
lugema õppimine. Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja
partnereid arvestades. Oma ja õpetaja teksti lugemine tahvlilt ja vihikust. Üksikute
tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja
tabelite lugemine õppekirjanduses ning lasteraamatutes. Teksti sisu aimamine pealkirja,
piltide, üksiksõnade jm alusel. Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide,
otsese ja ülekantud tähendusega sõnade jms leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine.
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Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. Loetud jutustuse ja muinasjutu
kohta kava koostamine (teksti jaotamine osadeks); skeemi/kaardi koostamine õpetaja
abiga. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine (ka siis, kui vastus otse
tekstis ei sisaldu). Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine.
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.
Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, näidend, mõistatus, vanasõna.
‘Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt,
vanasõna, jutustus, näidend, muistend. Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine.
Vajaliku teose otsimine kooli või kodukoha raamatukogust autori ja teema järgi
täiskasvanu abiga.
Kirjatehnika. Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine. Kirjutamise tehnika arendamine:
ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja seosed nii väikestel kui suurtel kirjatähtedel.
Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupäeva kirjutamine.
Kirjalik tekstiloome. Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga. Tekstilähedase
ümberjutustuse kirjutamine küsimuste ja tugisõnade toel. Loovtöö skeemi, kaardi toel;
fantaasialugu. Jutu ülesehitus: alustus, sisu ja lõpetus; jutule alguse ja lõpu kirjutamine.
Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutlemine.
Õigekeelsus. Varasemale lisanduvalt keeleteadmised: täishäälikuühendi õigekiri, suluta
kaashääliku pikkus ja õigekiri; k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j silbi alguses, h sõna alguses.
Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted. Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja
küsilause). Koma kasutamine liitlauses kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul. Suur
algustäht kohanimedes. Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse
(kellesse? millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?). Ma, sa, ta, me, te,
nad õigekiri. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna
lihtlausetena). Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu juhitakse; kirjavea vältimine,
kui veaohtlikule kohale tähelepanu juhitakse.
1.7.1.2.1. Õpitulemused 2. klassis

Õpilane
1) eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi;
2) kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib saadud sõnumi kohaselt
õpetaja abil;
3) koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja kaardi õpetaja abil;
4) kasutab kõnes terviklauseid;
5) teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning õpetaja abil ka lähedase
tähendusega sõnu;
6) väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi väikeses ja suures rühmas;
7) vestleb oma kogemustest ja loetust;
8) loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt (lugemistempo võib olla
kõnetempost aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu;
9) mõistab häälega või endamisi lugedes loetu sisu;
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10)vastab teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis mitte otsese infoga seotud)
küsimustele;
11) leiab tekstis iseseisvalt vastused konkreetsetele küsimustele ja töötab õpetaja
abiga eakohaste juhiste alusel;
12)tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna;
13)kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade leidmiseks algustähe järgi;
14)on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab tegelasi ja annab edasi loetu sisu
mõne huvitava, enam meeldinud episoodi järgi;
15)kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja seoseid;
16)kirjutab tahvlilt või õpikust ära; täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab
vihikut, paigutab näidise järgi tööd vihikulehele, kirja joonelisele lehele, varustab
töö kuupäevaga;
17)koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate;
18)kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil;
19)eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, silpi, sõna, lauset, täishäälikuühendit;
20)kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade algusesse ja omandatud võõrsõnade
algusesse;
21)märgib kirjas õigesti täishäälikuid;
22)teab peast võõrtähtedega tähestikku;
23)alustab lauset suure algustähega ja lõpetab punkti või küsimärgiga;
24)kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates kohanimedes;
25)kirjutab õigesti sõnade lõppu -d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse?
millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?);
26)kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses sisult tuttavat teksti ja
kontrollib kirjutatut näidise järgi (20–25 sõna lihtlausetena).
1.7.1.3. Õppesisu 3. klassis
Kuulamine. Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk sulghääliku pikkusel. Pikema suulise
juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Kaaslase ja õpetaja juhtnööride
kuulamine, nende järgi toimimine. Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise
hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu
ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine. Õpetaja etteloetud
ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine. Kuuldu
(muinasjutt, proosa-, luule ja ainetekst), nähtu (lavastus, film) sisu ümberjutustamine.
Kõnelemine. Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge häälduse jälgimine teksti
esitades. Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine
dramatiseeringus jm esituses. Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine,
vabandust palumise, tänamise) valik suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja
viisakusväljendid, teietamine ja sinatamine. Kõnelemine eri olukordades: vestlus
tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli esindamine, võistkonda kutsumine,
koostegevusest loobumine jms. Sõnavara arendamine: sõnatähenduse selgitamine ja
täpsustamine, aktiivse sõnavara laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna
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leidmine. Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses
rühmas. Oma arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste
seisukohtade otsimine, kaaslase arvamuse küsimine. Mõtete väljendamine
terviklausetena ja sobiva sõnastusega (sõnavalik, mõtte lõpuleviimine). Küsimuste
moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu,
loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal; aheljutustamine. Sündmuste, isiku,
looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil. Eneseväljendus
dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks. Tuttava
luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) esitamine. Nii enese kui ka teiste tööde
tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel.
Lugemine. Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete
esitus. Teksti ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu,lõpetus).
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid,
intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse).
Ladus ja automatiseerunud lugemine. Oma ja kaaslase lugemistehnika hindamine
õpetaja juhiste alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemise klassitahvlilt ja
vihikust. Jutustava ja kirjeldava teksti ning tarbe- ja teabeteksti (õpilaspäeviku, kutse,
õnnitluse, tööjuhendi, raamatu sisukorra, sõnastiku, teate, eeskirja, retsepti, õpikuteksti,
teatmeteose teksti, ajalehe- ja ajakirja ning muu meediateksti) lugemine. Üksikute
tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja
tabelite lugemine õppekirjanduses, lasteraamatutes ning lasteajakirjanduses. Sõna,
lause ning teksti sisu mõistmine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine.
Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi. Töö tekstiga: tekstist
õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade leidmine.
Õpiku sõnastiku iseseisev kasutamine. Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade
pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, kaardi koostamine. Loetu põhjal
teemakohastele küsimustele vastamine. Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Teksti teema
ja peamõtte sõnastamine, tegelaste iseloomustamine. Jutustavate luuletuste ja
proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. Kahekõne lugemine,
intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid arvestades. Loetud
raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust
lühikokkuvõtte tegemine. Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt. Tekstiliikide eristamine:
muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri, folkloorne lastelaul,
liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, kahekõne, näidend, sõnamänguline
tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna.
Kirjatehnika. Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava käekirja kujundamine,
kirjutamise kiiruse arendamine. Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja
proportsioonid, loetav käekiri, ühtlane kirjarida, kirjatöö nõuetekohane välimus, töö
vormistamine). Teksti ärakiri tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku
järgi. Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. Tahvlile, vihikusse ja
õpilaspäevikusse kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, ümbrik.
Õigekiri. Tähestiku järjekord. Täis- ja kaashäälikuühendi õigekiri. Täis- ja suluta
kaashääliku pikkuse kordamine, sulghääliku pikkuse eristamine ja õigekiri. k, p, t s-i ja
h kõrval. i ja j õigekiri (v.a võõrsõnades ja tegijanimedes). h sõna alguses. Sulghäälik
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oma- ja võõrsõnade alguses. Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes,
tuntumates kohanimedes. Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade,
ilmakaarte nimetustes. Poolitamise harjutamine. Liitsõna. Nimi-, omadus- ja tegusõna.
Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste alusel. Mitmuse nimetava
ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpu õigekirjutus. Olevik
ja minevik. Pöördelõppude õigekirjutus. Erandliku õigekirjaga ase- ja küsisõnad (ma,
sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus). Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause
lõpumärgid. Koma kasutamine loetelus; et, sest, vaid, kuid, aga, siis, kui puhul;
sidesõnad, mis koma ei nõua. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses
(30–40 sõna). Oma kirjavea iseseisev leidmine.
Tekstiloome. Lausete laiendamine ja sidumine tekstiks. Tarbeteksti (ajaleheartikli, teate,
nimekirja jne) kirjapanek. Ümberjutustuse kirjutamine tugisõnade, skeemi, kaardi või
kava toel. Loovtöö kirjutamine (vaba jutt, jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi
või kava toel, fantaasialugu). Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus. Jutule alguse ja
lõpu kirjutamine. Kirja kirjutamine. Oma kirjutatud teksti üle kaaslasega arutamine.

1.7.1.3.1. Õpitulemused 3. klassis
Õpilane:
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;
2) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt: palub, küsib, selgitab,
keeldub, vabandab, tänab; vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid
ning lühivastuseid;
3) vaatleb sihipäraselt, kirjeldab eesmärgipäraselt nähtut, eset, olendit, olukorda,
märkab erinevusi ja sarnasusi;
4) avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta;
5) annab küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu,
filmi ja teatrietenduse sisu;
6) loeb nii häälega ja kui endamisi ladusalt ja teksti mõistes; mõistab lihtsat plaani,
tabelit, diagrammi, kaarti;
7) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;
8) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel;
9) vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta;
10)koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi;
11) jutustab loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, tugisõnade,
märksõna-skeemi ja küsimuste toel; mõtleb jutule alguse ja lõpu;
12)leiab väljendamiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu;
13)eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
14)tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna,
kirja;
15)on lugenud läbi vähemalt neli eesti ja väliskirjaniku teost, kõneleb loetud
raamatust;
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16)teab nimetada mõnda lastekirjanikku;
17)esitab luuletust peast;
18)kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid, kirjutab loetava käekirjaga;
19)kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti ära;
20)paigutab
teksti
korrektselt
paberile,
vormistab
vihiku/õpilaspäeviku
nõuetekohaselt;
21)valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja:
22)eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset;
23)märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja suluta
kaashäälikuid;
24)kirjutab õigesti asesõnu;
25)märgib õpitud sõnades õigesti kaashäälikuühendit;
26)kirjutab õigesti sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse;
27)märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ja tunnuseid;
28)teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab
lihtsaid loendeid tähestik- järjestuses;
29)kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja looma nimed ning õpitud
kohanimed;
30)piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;
31)kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut näidise järgi
(30-40 sõna);
32)koostab kutse, õnnitluse, teate, e- kirja;
33)kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, tugisõnade,
joonistuse, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel.

1.7.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) tunneb õpitud teksti liike ning nende kasutamise võimalusi;
2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
3) oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt
vormistada;
4) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt;
5) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab
eesmärgistatult;
6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
7) oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid;
8) on lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
9) loeb ladusalt ja ilmekalt;
10)väärtustab ilukirjanduse lugemist;
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11) oskab tutvustada loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõnelda oma
lugemiselamustest ja -kogemustest.
1.7.2.1. Õppesisu 4. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus. Häälikupikkuste eristamine. Kaasõpilase ja õpetaja
eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine ja kuuldule hinnangu andmine.
Õpetaja poolt teksti ettelugemise järel oluliste mõistete ja seoste leidmine. Kuuldud
tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine ja teabe rühmitamine skeemi, märksõnade jm
alusel. Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine). Lavastuse, kuuldud
proosa-, luule- ja ainetekside sisu ümberjutustamine. Visuaalsed ja tekstilised
infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus. Sõnavara avardamine ja
täpsustamine, töö sõnastikega. Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades koolis,
avalikus kohas, eakaaslastega ja täiskasvanutega suheldes (suulises ja kirjalikus
tekstis). Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Oma
arvamuse avaldamine ja selle põhjendamine, teiste arvamuse küsimine. Lisateabe
otsimine erinevatest teabeallikatest (sõnaraamatud, entsüklopeediad, Internet, ajalehed,
ajakirjad). Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ja mõtete sobiv
sõnastamine (sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte lõpuleviimine). Dialoogi ja
dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng. Eritüübiliste küsimuste
moodustamine (intervjuu, ajurünnak). Erinevate strateegiate kasutamine (võrdlemine ja
kirjeldamine). Luuletuse esitamine.
Teksti vastuvõtt. Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside,
tempo ja intonatsiooni jälgimine. Lugemist hõlbustavad võtted. Oma lugemise jälgimine
ning lugemisoskuse hindamine. Tööjuhendi lugemine. Õppe- ja tarbetekstide (reegel,
juhend, tabel, skeem, kaart, plaan, diagramm, retsept jne) mõtestatud lugemine.
Proosa- ja teabetekstide funktsionaalne lugemine. Tekstide võrdlemine etteantud
ülesande piires. Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik
väljend). Teksti sisu ennustamine pildi, pealkirja, üksiksõnade jm alusel. Enne lugemist
teemakohaste teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine ning endale uute küsimuste
esitamine (mida tean, mida tahaksin teada). Kirjandusteksti süžee, tegevuspaiga, aja,
tegelaste ja sündmuste järjekorra leidmine. Arutlus teksti teema üle ning tegelaste
motiivide analüüs. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele
vastamine tekstinäidetega või oma sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade
tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetust, märksõnaskeemi, küsimuste
koostamine. Loetud teksti kohta kava, skeemi, kaardi koostamine. Kavapunktide järgi
teksti jutustamine. Rollimäng. Näidend. Luuletuse analüüs: sisu, riimide leidmine ja
loomine; riimuvate sõnade abil värsside loomine. Luuletuse ja jutustuse mõtestatud
esitamine. Trükistes (raamat, ajaleht, ajakiri) orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine.
Loetud raamatu sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Loetud raamatust
jutustamine, sellele emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust lühikokkuvõtte
tegemine. Vajaliku raamatu leidmine raamatukogust. Tekstiliikide eristamine: jutustus,
luuletus, näidend, muinasjutt, mõistatus, vanasõna, kõnekäänd, kiri, artikkel.
Kirjandustekstid:
kunstmuinasjutt,
tõsielujutt
eakaaslastest,
loomateemaline
ilukirjanduslik ja aimejutt, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning
kõnekäänud.
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Teksti loome. Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane,
kokkuvõtlik, loov, valikuline, kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste abil.
Aheljutustamine. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. Loetu
ja kuuldu põhjal jutustamine ning kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine ja
iseloomulike tunnuste esitamine. Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine
kirjalikult ja suuliselt. Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks
kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse, intonatsiooni valimine. Jutustus pildi või
pildiseeria põhjal, küsimuste, kaardi, skeemi või kava toel, fantaasialugu, kirjeldus,
tarbetekstid (juhend, nimekiri, retsept, blogi, e-kiri, teade), ajakirjandustekstid (uudis,
intervjuu, kuulutus, reklaam). Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine
(märksõnad, mõttekaart, sündmuste kaart, Venni diagramm, muusika, pilt, rollimäng jm),
õpitud tekstiliikide kirjutamine, viimistlemine, avaldamine, tagasiside saamine.
Õigekeelsus ja keelehoole. Häälikuõpetus ja õigekiri. Tähestik. Täis- ja kaashäälikud.
Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja
kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. G, b, d s-i kõrval (nt jalgsi, kärbsed). H
õigekiri. I ja j-i õigekiri (tegijanimi). -gi ja -ki liite õigekiri. Silbitamine ja poolitamine (k.a
liitsõnad). Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.
Üldkasutatavad lühendid ja nende õigekiri. Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed,
ametinimetused ja üldnimetused (keeled, rahvused, nädalapäevad, kuud, õppeained)
pealkirjad. Eakohase teksti eksimatu ärakiri õpikust ja tahvlilt. Etteütluse kirjutamine
õpitud keelendite ulatuses. Oma kirjavea Iseseisev leidmine ja parandamine.
Sõnavaraõpetus. Sünonüümid. Antonüümid. Liitsõna moodustamine: täiend- ja
põhisõna ja liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused.
Vormiõpetus. Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne
kasutamine. Tegusõna pööramine ainsuses ja mitmuses. Nimisõna. Omadussõna.
Asesõna. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite
kirjutamine.
Lauseõpetus. Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Liitlause. Lihtja liitlause kirjavahemärgid. Küsi- väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine.
Otsekõne ja saatelause.
1.7.2.1.1. Õpitulemused 4. klassis

Õpilane:
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;
2) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus
3) kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes;
4) annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
5) esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;
6) väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;
7) leiab koos partneri või rühmaga vastused lihtsamatele probleemülesannetele;
8) kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;
9) esitab peast luuletuse või rolliteksti;
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10)loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabel,
diagrammi, kaarti;
11) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega;
12)koostab teksti kohta küsimusi;
13)leiab teksti peamõtte;
14)kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi;
15)leiab tekstist vajalikku infot;
16)tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna,
kõnekäänu, kirja;
17)on läbi lugenud vähemalt neli eakohast raamatut ning tutvustab loetud
raamatu sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust;
18)jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmustest;
19)jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, küsimuste toel;
20)kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;
21)kirjutab eesmärgipäraselt nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga
eakohaseid tekste;
22)kirjutab eakohaseid loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi,
pildiseeria, märksõnaskeemi või kava järgi;
23)märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid;
24)märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit;
25)kirjutab sulghääliku omandatud sõnade s.h võõrsõnades algusse;
26)pöörab tegusõnu olevikus, moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku;
27)tunneb ära liitsõna; poolitab sõnu;
28)kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed ja väikese algustähega
õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetused;
29)leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires;
30)kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40-60 sõna, 20 ortogrammi).
1.7.2.2. Õppesisu 5. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus. Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus
kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus tekstis.
Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule
hinnangu andmine. Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele
reageerimine, seisukohast loobumine. Väite põhjendamine.
Teksti vastuvõtt. Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tööjuhendi
lugemine. Kava, mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid. Kokkuvõte
konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus). Kuuldu konspekteerimine. Tarbe- ja
õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart jm). Trükised
(raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. Visuaalselt
esitatud info (foto, joonis, graafik) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste
leidmine.
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Õigekeelsus ja keelehoole. Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad
keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad.
Häälikuõpetus ja õigekiri. Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud.
Helilised ja helitud häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri.
Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).
Sõnavaraõpetus. Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund.
Liitsõna ja liitega sõna erinevused. Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna
tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka veebivariandist).
Vormiõpetus. Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. Tegusõna.
Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna
pööramine ainsuses ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine
tekstis. Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna.
Käänamine. Käänded, nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause
kontekstist. Ainsus ja mitmus.
Lauseõpetus. Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate
lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis.
Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine.
Muud õigekirja teemad. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed.
1.7.2.2.1. Õpitulemused 5. klassis

Õpilane:
1) valib juhendamise toel suhtluskanali;
2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele,
kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;
4) praktiseerib digisuhtluses käitumisnorme ja häid tavasid ning arvestab suheldes
kultuurilise eripära ja mitmekesisuse ilminguid;
5) rakendab tehnoloogiat loovalt eneseväljendamiseks ja probleemidele uudsete
lahenduste leidmiseks;
6) loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel nii huvivaldkondade kui
ka õpi- ja elutarbelisi tekste;
7) rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel eri viise ja võimalusi;
8) valib juhendamise toel oma lugemisvara;
9) esitab peast luuletuse või rolliteksti;
10)määrab eesmärgi põhjal oma infovajaduse ning valib eesmärgiga sobivad
meetodid digitaalse info otsimiseks ja sirvimiseks;
11) kogub ja töötleb digitaalset infot, eristab olulist infot ning analüüsib ja hindab
seda kriitiliselt;
12)jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid
korrektselt;
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13)esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja
kõne);
14)kasutab digivahendeid meeskonnatööks ning digitaalsete materjalide ja tekstide
loomeks;
15)järgib digitaalses sisuloomes ning teiste loodud sisu kasutades
intellektuaalomandi põhimõtteid;
16)tunneb eesti keele häälikusüsteemi;
17)järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
18)moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid;
19)teab eesti keele käändeid ja nende küsimusi, oskab kasutada vajalikku vormi;
20)rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes.
1.7.2.2.2. Praktilised tööd

● Ajalehe koostamine rühmatööna. Ainete lõiming kunsti- ja arvutiõpetusega.
Kunstis illustratsioonide (koomiks, karikatuur) loomine ja arvutis ajalehe
digitaliseerimine (artiklite, arvamuslugude jms disain ja ümberkirjutus).
● Lõiming 1. klassi õpilastega, kes loevad teost ,,Peep ja sõnad’’, kus on sees
kõnekäänud. 5. klassi õpilased selgitavad noorematele õpilastele näidendi sees
raamatus leiduvate kõnekäänude tähendust.
1.7.2.3. Õppesisu 6. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus. Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu
põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine. Arvamuse avaldamine, põhjendamine
paaris- või rühmatöö käigus, kõnejärg. Kaaslase parandamine, täiendamine. Vestlus
etteantud teema piires, vastulausele reageerimine ning seisukohast loobumine.
Kaasõpilase töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. Klassivestlus,
diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine. Suhtlemine virtuaalkeskkonnas:
eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse ja avaliku ala eristamine). E-kiri.
Teksti vastuvõtt. Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tarbe- ja
õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart). Trükistes
(raamat, ajaleht, ajakiri) orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine. Raadio- ja
telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud kuulamine-vaatamine. Oma
sõnadega kokkuvõtte tegemine. Saatekava. Trükiajakirjandus. Pressifoto. Karikatuur.
Pildiallkiri. Teabegraafika. Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat.
Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist,
kuulutusest, sõiduplaanist, hinnakirjast andmete kirjapanek ja seoste väljatoomine.
Tekstiloome. Protsessikirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine,
teksti kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. Kirjandi
ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja
parandamine. Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid.
Erinevatest allikatest pärit info võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest, selle
väljakirjutamine. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega, selle
rakendamine konkreetsest tööülesandest lähtuvalt. Infoallikad, nende usaldusväärsus.
Teksti loomine pildi-ja näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus. Kiri, ümbriku vormistamine.
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Lühiettekanne, esitlus internetist või teatmeteosest leitud info põhjal. Privaatses ja
avalikus keskkonnas suhtlemise eetika. Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike
tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja
inimese kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ning selle väljendamine.
Õigekeelsus ja keelehoole. Eesti keel teiste keelte seas. Teised eestis kõneldavad
keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. Kirjakeel, argikeel ja murdekeel.
Häälikuõpetus ja õigekiri. Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud.
Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend.
Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval. h õigekiri. I ja j-i õigekiri (tegijanimed ja
liitsõnad). gi- ja ki-liite õigekiri. Võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri (sulghäälik
võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel, f-i ja š õigekiri). Õigekirja
kontrollimine nii raamatust kui ka keeleveebist. Silbitamine ja poolitamine (ka
liitsõnades).
Sõnavaraõpetus. Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng.
Sünonüümid. Antonüümid. Mitmetähenduslike, lähedase ja vastandliku tähendusega
sõnade kasutamine. Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. Sagedamini esinevate
võõrsõnade tähendus. Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja
vastupidi. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raaamatu- kui ka
veebivariandist).
Vormiõpetus. Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. Tegusõna.
Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna
pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine
tekstis. Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna.
Käänamine. Käänded, nende küsimused ning tähendus. Õige käände valik sõltuvalt
lause kontekstist. Ainsus ja mitmus. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- ja
ne-liiteliste omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõna. Omadussõnade
võrdlusastmed. Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Arvsõna.
Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi.
Arvsõnade käänamine. Põhi- ja järgarvsõnade kirjutamine sõnade ning numbritega,
nende lugemine. Arvsõnade kasutamine tekstis. Asesõnad. Asesõnade käänamine ja
kasutamine. Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks.
Kokku- ja lahkukirjutamine. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõnade
kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised omadussõnad). Põhi- ning järgarvsõnade
kokku- ja lahkukirjutamine.
Lauseõpetus ja õigekiri. Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi.
Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning kasutamine.
Koondlause. Korduvate lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause
kasutamine tekstis. Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata
liitlause. Kahe järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. Otsekõne ja
saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid.
Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid. Algustäheõigekiri: nimi,
nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed; ajaloosündmused; ametinimetused ja
üldnimetused; perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad. Lühendid. Üldkasutatavate
lühendite õigekiri ja lugemine.
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1.7.2.3.1. Õpitulemused 6. klassis
Õpilane:
1) suhtleb eesmärgipäraselt ning valib kontekstile vastava suhtluskanali;
2) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise põhietappe ning oskab neid
rakendada;
3) valib juhendamise toel suhtluskanali;
4) avaldab viisakalt ja olukorrale vastavalt oma arvamust ja seisukohta sündmuse,
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
5) peab sobivalt telefonivestlusi ning kirja- ja meilivahetust;
6) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele,
kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi;
7) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid;
8) võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
9) praktiseerib digisuhtluses käitumisnorme ja häid tavasid ning arvestab suheldes
kultuurilise eripära ja mitmekesisuse ilminguid;
10)rakendab tehnoloogiat loovalt eneseväljendamiseks ja probleemidele uudsete
lahenduste leidmiseks;
11) tunneb õpitud tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediatekste) ning nende kasutamise
võimalusi;
12)loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste;
13)võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtteid;
14)kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid.
15)määrab eesmärgi põhjal oma infovajaduse ning valib eesmärgiga sobivad
meetodid digitaalse info otsimiseks ja sirvimiseks;
16)kogub ja töötleb digitaalset infot, eristab olulist infot ning analüüsib ja hindab
seda kriitiliselt;
17)leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet
raamatukogust ning internetist;
18)tunneb kirjutamisprotsessi põhietappe, oskab teksti liigendada;
19)tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe;
20)tunneb kirjutamise põhietappe;
21)jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid
korrektselt;
22)esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja
kõne);
23)kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (sh e-kirju, sõnumeid), oskab leida ning
täita lihtsamaid planke ja vorme;
24)avaldab viisakalt ning olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse,
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
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25)kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ning seostades;
26)kasutab digivahendeid meeskonnatööks ning digitaalsete materjalide ja tekstide
loomeks;
27)järgib digitaalses sisuloomes ning teiste loodud sisu kasutades
intellektuaalomandi põhimõtteid;
28)tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
29)oskab kasutada ÕSi ja teisi õigekeelsusallikaid;
30)tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust
ning järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;
31)moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid
liitlauseid;
32)kontrollib õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja;
33)rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja
hinnates.
1.7.2.3.2. Praktilised tööd
● Lihtsa reklaami koostamine.
● Lühifilmi stsenaariumi koostamine
● Väitluse pidamine.
● Õpilane teab referaadi koostamise põhinõudeid, oskab kasutada Merivälja Kooli
kirjalike tööde vormistamise juhendit ning oskab koostada lühireferaati.
● Ekskursioon Rahvusraamatukokku.

1.7.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on
kujundada õpilastes eakohane keele- ja kirjanduspädevus, see tähendab suutlikkus
mõista eakohaseid ilukirjandustekste ja nende osatähtsust Eesti ja maailma kultuuriloos
ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja iseenda identiteedi alust; keeleteadlikkus
ja oskus end vastavalt suhtlussituatsioonile ja keelekasutuseesmärkidele nii suuliselt
kui ka kirjalikult väljendada; arusaamine, et lugemine teeb vaimselt rikkamaks.
Eesti keele õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse
vajalikkust;
2) tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
3) suhtleb eesmärgipäraselt, valib konteksti sobiva suhtluskanali; väljendub
kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
4) osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult
ja keeleliselt korrektselt;
5) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal
järeldusi ning annab hinnanguid; vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning
kirjalikult;
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6) leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning
kasutab sihipäraselt;
7) tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt
valmistuda eri liiki tekstide koostamiseks ja esitamiseks;
8) kirjutab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
9) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest.
III kooliastmes on eesti keeles jätkuvalt neli õppevaldkonda: suuline ja kirjalik suhtlus,
teksti vastuvõtt, tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole.
Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja
ja meili teel ning interneti keskkonnas kahe- või mitmepoolselt toimida, tekste kokku
võtta ja vahendada ning saavutada häid tulemusi rühma- ja paaristöös. Teksti vastuvõtu
õpetuse kaudu kujuneb teadlik suhe pikemate suuliste ja kirjalike tekstidega:
kujundatakse oskust tekste valida ning leida, eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata,
teadvustades kuulamise ja lugemise strateegiaid, võimet teksti järjest sügavamini
mõista ning tekstile reageerida.
Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljenduse
oskust, mille puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning suudab oma mõtteid
vajaliku täpsusega ja tekstiliigile omases vormis väljendada ning edastada.
Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi
keelest; eesti nüüdiskirjakeele teadlikku kasutamist, aga ka arusaamist keele arengust
ja muutumisest. Valdkond paneb aluse edenemisele teistes, eespool nimetatud
õppevaldkondades, annab teadmisi eesti kirjakeele ja murrete stiilirikkusest ning
kirjavara mitmekülgsusest.
Õppevaldkondade lõimimise tulemusel areneb eakohaselt õpilase mõtlemisvõime,
suhtlusoskus, enesetunnetus ja identiteet. Ta on võimeline eetiliselt, olusid ja partnerit
arvestades suhtlema; kuulamis- ja lugemismaterjali oma eesmärkidel kriitikameelega
valima ning analüüsima; tekstide toel teadlikumalt õppima ja tegutsema. Eesti keel kui
õppeaine annab õpilasele võimaluse pidevalt ja mitmekülgselt suhelda, lugeda ja
kirjutada, arendada oma loomevõimet ning tekitab huvi nüansirikka ja tõhusa suhtluse,
mitut liiki ja laadi tekstide ning keele vastu.
1.7.3.1. Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming III kooliastmes
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesmärgiseadega on kooskõlas
kõik ainevaldkonnas taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus,
suuline ja kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja
koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme
lahendada. Õppetegevus võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi
ning arendada loomevõimeid (nt ainevaldkonnaga seotud ametite tutvustus).
Meediatekstide lüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid protsesse
ja arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu.
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus
taotleb
õpilase
kujunemist
sotsiaalselt
aktiivseks,
keskkonnateadlikuks,
vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. Nimetatud
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arengusuundumusi toetatakse teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja
analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe
hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning teemakohaste
teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse
teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima,
oma ideid ellu rakendama.
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ keele kui rahvuskultuurikandjate toel kujuneb
õpilastes arusaam endast, teadmine oma juurtest, eesti keele erikujudest (nt Mulgi,
Võru, Setu, Kihnu murre). Emakeele väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast
ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride
erinevustest.
1.7.3.2. Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste
vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute
või numbriliste hinnetega. III kooliastmes taotletavad üldpädevused, mille kujunemist
on võimalik taotleda ja toetada eesti keele ainekava järgi toimuva õppe protsessis:
1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana,
kaaslasena ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning
vastutab oma tegude eest;
2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada
eakohaseid õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt
õppeülesande iseärasustest;
3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub
inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade
erinevusi ning mõistab kompromisside vajalikkust;
4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks
vajalikke tegevusi valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning
oma tegevust korrigeerida;
5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja
nõrku külgi ning püüab selgusele jõuda oma huvides;
6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel
keeleliselt korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke
tekste ning mõista suulist kõnet;
7) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga
vormistada tekste;
8) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku
teavet, seda tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja
arvamusel;
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9) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme;
10)väärtustab kirjandusloomingut ning suudab end kirjandusvahendite abil
väljendada;
11) väärtustab tervislikke eluviise; on leidnud endale sobiva harrastuse;
12)mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust
edasi õppimisel ja kutsetöös.
1.7.3.3. Õppesisu 7. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus: Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste
küsimuste esitamine. Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik. Aktuaalse
meediateksti kommenteerimine vestlusringis.
Teksti vastuvõtt: Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm).
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. Meedia olemus ja eesmärgid
tänapäeval. Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid. Kvaliteetajakirjandus ja
meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine. Meediatekstide põhiliigid:
uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus. Uudisloo ülesehitus ja pealkiri.
Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri. Tele- ja raadiosaated.
Tekstiloome: Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik. Teabe edastamine,
reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse piires. Uudisloo
kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest. Uudisloo
pealkirjastamine. Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine,
toimetamine ja vormistamine. Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti
arvutitöötlus. Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine: isikliku seisukoha
kujundamine käsitletava probleemi kohta, selle põhjendamine.
Õigekeelsus ja keelehoole: Üldteemad: Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded.
Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine. Häälikuõpetus ja õigekiri: Häälikute liigitamine.
Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, kaashäälikuühendi õigekirja
erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike
võõrsõnade õigekiri.. Silbitamine, pikk ja lühike silp. Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja
õigekirja seosed. ÕS-ist (nii veebi- kui ka raamatuvariandist) õigekirja ja õigehäälduse
kontrollimine. Sõnavaraõpetus: Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, sünonüümide
tähendusvarjundid. Homonüümid ja veaohtlikud paronüümid. Vormiõpetus ja õigekiri:
Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) ja muutumatud
sõnad (määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses. Tegusõna
pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide kasutamine
lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud
tegusõnad ja sõnavormid. Õige pöördevormi leidmine ÕS-ist, vormimoodustus
tüüpsõna eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. Tegusõna kokku- ja
lahkukirjutamine. Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid.
Käändsõna astmevaheldus: veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Õige käändevormi
leidmine ÕS-ist, vormimoodustus tüüpsõna eeskujul.
Omadussõna
võrdlusastmed:
veaohtlikud
sõnad.
Käändsõna
kokkuja
lahkukirjutamine.

27

Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad. Muutumatud
sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine.
1.7.3.3.1. Õpitulemused 7. klassis

Õpilane:
1) oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust;
2) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning
annab hinnanguid; võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab
nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
3) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
4) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis:
võrdleb tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi,
vahendab ja võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja
esitab arvamusi ning seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega;
5) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide
seostamisel ja tekstile reageerimisel;
6) põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
7) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades;
8) oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav,
kirjeldav, arutlev); vormistab tekstid korrektselt;
9) eristab kirjakeelt argikeelest;
10)teab eesti keele murdeid;
11) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
12)oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest;
13)teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme;
14)rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;
15)teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;
16)kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.
1.7.3.3.2. Praktilised tööd

Referaat, uurimistöö, intervjuu, loovtööd, õuesõpe.
1.7.3.4. Õppesisu 8. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus: Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid,
suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades osalemine. Suhtlusolukorraga
arvestamine. Suhtlemisel partneri arvestamine. Suulise suhtlemise tavad eesti keeles:
pöördumine, tervitamine, telefonivestlus. Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje
hoidmine. Rühmatöö käigus arvamuse avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon.
Kompromissi leidmine, kaaslase öeldu/ tehtu täiendamine ja parandamine. Kaaslase
tööle põhjendatud hinnangu andmine. Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine.
Väitlus, väitluse reeglid.
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Teksti vastuvõtt: Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamižanrid), nende
eesmärgid. Teksti vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. Kõne
kuulamine, märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine.
Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine.
Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Reklaami keel. Kriitiline lugemine.
Avalik ja varjatud mõjutamine. Peamised keelelised mõjutamisvõtted, demagoogia.
Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud.
Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus. Juhend ja uurimus.
Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine.
Tekstiloome: Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või
isikliku kogemuse piires. Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. Refereerimine.
Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise võimalused. Viidete vormistamine. Kõneks
valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande
koostamine ja esitamine. Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava
koostamine, mustandi kirjutamine. Kirjandi teema ja peamõte, kirjandi ülesehitus. Teksti
liigendamine. Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine.
Õigekeelsus ja keelehoole: Üldteemad: Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil.
Algustäheõigekiri: Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja ehitised;
asutused, ettevõtted ja organisatsioonid; riigid ja osariigid; perioodikaväljaanded;
teosed, dokumendid ja sarjad; ajaloosündmused; üritused; kaubad. Lauseõpetus ja
õigekiri: Lause. Lause suhtluseesmärgid. Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja
öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja samaliigiliste lauseliikmete ja täiendite
kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja ütte kirjavahemärgistamine ja
kasutamine lauses. Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete
ühendamise võimalused, rindlause kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja
kõrvallause. Põimlause õigekiri. Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri.
Lauselühendi asendamine kõrvallausega. Liht- ja liitlause sõnajärg. Otsekõne,
kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks.
1.7.3.4.1. Õpitulemused 8. klassis

Õpilane:
1) peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi;
2) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning
lahendab probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku
keelevormi;
3) oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii suhtlust kui ka teemasid;
väljendab oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse;
4) teeb ettepanekuid, esitab omapoolseid põhjendusi, annab vajadusel lisateavet;
5) orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike (peamisi tarbe-, teabe-,
meedia- ja reklaamižanreid), nende põhijooni ja kasutusvõimalusi;
6) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast liigist ja autorist;
7) eristab tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üksteisest, argisuhtluse ja
ilukirjanduse stiilist;
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8) teab peamisi mõjutusvahendeid;
9) leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatukogust ja
internetist; valib kriitiliselt oma teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis;
10)tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ja kohandab neid oma
eesmärkidele;
11) oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit;
12)oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ja peab lühikest ettekannet
ja kõnet);
13)teab eesti keele lauseehituse peajooni; tunneb keelendite stiiliväärtust;
14)oskab keelendeid tekstis mõista ja kasutada;
15)teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni;
16)järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
17)oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest ning veebiallikatest;
18)rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates;
19)teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;
20)kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.
1.7.3.4.2. Praktilised tööd

Loovtööd ainekava piires, uurimistöö, referaat.
1.7.3.5. Õppesisu 9. klassis
Suuline ja kirjalik suhtlus: Suhtlusolukord, selle komponendid, suhtluspartnerid.
Erinevates suhtlusolukordades osalemine. Suhtlusolukorra ja -partneri arvestamine.
Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus.
Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö ajal arvamuse
avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon. Kompromissi leidmine ning kaaslase
öeldu/tehtu täiendamine ja parandamine.
Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. Suulise arutelu tulemuste kirjalik
talletamine. Väitlus, väitluse reeglid. Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine ning
asjakohaste küsimuste esitamine. hindamine Rühmatöö hindamine. Meilivahetus, meili
kirjutamine ja keelevahendite valik. Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud.
Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, kommentaarid. Veebis kommenteerimine.
Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele. Aktuaalse
meediateksti kommenteerimine vestlusringis.
Teksti vastuvõtt: Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe- ja meediažanrid), nende
eesmärgid ning keelekasutus. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. Kõne kuulamine
ning märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine. Kõnest
olulisema teabe ja probleemide leidmine ning kokkuvõtte tegemine. Meedia olemus ja
eesmärgid tänapäeval. Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid.
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine.
Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus.
Uudise ülesehitus ja pealkiri. Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri. Reklaamtekst,
reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Televisioon ning raadio: avalikõiguslikud kanalid
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ja erakanalid, tele- ja raadioprogrammide koostamise põhimõtted. Kriitiline lugemine.
Avalik ja varjatud mõjutamine. Peamised keelelised mõjutamisvõtted. Meediaeetika
kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ning selle piirangud. Veebilehed:
eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine ning teabeallikate ja info kriitiline
hindamine. Teabe talletamine ning süstematiseerimine. Teabetekstide (õpiku,
populaarteadusliku teksti) eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus. Uurimuse
eesmärk ning ülesehitus. Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis,
skeem jm). Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ning tõlgendamine. Tarbetekstide
(juhendi, elulookirjelduse, avalduse, seletuskirja, taotluse) eesmärk, tarbetekstide
tunnused ja ülesehitus. Tarbe- ja teabetekstidest olulise info leidmine,
süstematiseerimine ning selle põhjal järelduste tegemine.
Tekstiloome: Teabe edastamine, reprodutseerimine ning seostamine konkreetse teema
või isikliku kogemuse piires. Alustekstide (meedia- ja teabetekstide) põhjal kirjutamine:
refereerimine, arutlemine. Teabeallikatele ja alustekstidele viitamise võimalused.
Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande
koostamine ning esitamine. Uudise kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus
avaldatu eest. Uudise pealkirjastamine. Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine,
kirjutamine, toimetamine ja vormistamine. Arvamuse kirjutamine: isikliku seisukoha
kujundamine käsitletava probleemi kohta, selle põhjendamine. Kirjandi kirjutamise
eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine. Kirjandi teema ja
peamõte ning kirjandi ülesehitus. Teksti liigendamine. Jutustava, kirjeldava ja arutleva
kirjandi kirjutamine. Arutlusteema leidmine ning sõnastamine isikliku kogemuse või
alustekstide põhjal. Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus. Teksti
pealkirjastamine. Tekstilõik ning selle ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted ja
võimalused. Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa sidumine
tervikuks. Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik. Tarbetekstide
koostamine ja vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. Sobivate
keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel suhtluseesmärkide järgi. Kirjaliku ja
suulise keelekasutuse eripära. Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja
lausestusvigade parandamine. Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega.
Keelekujundite kasutamine tekstiloomel: konteksti sobivad ja sobimatud kujundid.
Õigekeelsus ja keelehoole: Üldteemad: Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded.
Oskussõnavara. Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil. Keeleuuendus. Kirjakeele
areng tänapäeval: võimalused ja ohud. Keelesugulus, soome-ugri ja indoeuroopa
keeled. Eesti keele eripära ning võrdlus teiste keeltega. Häälikuõpetus ja õigekiri:
Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades,
kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. Silbitamine,
pikk ja lühike silp. Poolitamine, sh võõrsõnade ja nimede poolitamine. Õigehääldus:
rõhk ja välde. Välte ja õigekirja seosed. Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike
võõrsõnade õigekiri. ÕSist (nii veebi- kui ka raamatuvariandist) õigekirja ning
õigehäälduse kontrollimine. Sõnavaraõpetus: Sõna ja tähendus. Sõnastuse rikastamine,
sünonüümide tähendusvarjundid. Homonüümid ning veaohtlikud paronüümid.
Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving.
Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade tuletamine ja liitmine ning tehissõnad.
Sagedamini esinevad tuletusliited ja nende tähendus. Eesti keele olulisemad sõna- ja
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käsiraamatud, keelealased veebiallikad. Sõnaraamatute kasutamine sõnade tähenduse
ning stiilivärvingu leidmiseks. Vormiõpetus ja õigekiri: Sõnaliigid: tegusõnad,
käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) ning muutumatud sõnad (määr-, kaas-,
side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses. Tegusõna pöördelised vormid:
pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide kasutamine lauses. Tegusõna
käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud tegusõnad ja sõnavormid.
Õige pöördevormi leidmine ÕSist, vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Liit-, ühend- ja
väljendtegusõna.
Tegusõnade
kokkuja
lahkukirjutamine.
Käändsõnad.
Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid. Käändsõna astmevaheldus:
veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Õige käändevormi leidmine ÕSist,
vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Omadussõna võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad.
Käändsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud,
kuupäevad, aastad, kellaajad. Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine.
Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid. Lauseõpetus ja õigekiri:
Lause. Lause suhtluseesmärgid. Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja
öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja samaliigiliste lauseliikmete ning täiendite
kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja ütte kirjavahemärgistamine ning
kasutamine lauses. Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete
ühendamise võimalused, rindlause kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja
kõrvallause. Põimlause õigekiri. Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri.
Lauselühendi asendamine kõrvallausega. Liht- ja liitlause sõnajärg. Otsekõne,
kaudkõne ning tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks. Muud
õigekirjateemad: Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja
ehitised;
asutused,
ettevõtted
ja
organisatsioonid;
riigid
ja
osariigid;
perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid ja sarjad; ajaloosündmused; üritused;
kaubad. Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus.
Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine. Arvuti keelekorrektori
kasutamine.
1.7.3.5.1. Õpitulemused 9. klassis

Õpilane:
1) oskab valida suhtluskanalit; peab sobivalt telefonivestlusi ning asjalikku kirja- ja
meilivahetust;
2) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning
lahendab probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku
keelevormi;
3) oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii suhtlust kui ka teemasid;
4) väljendab oma seisukohti ning sõnastab vajaduse korral oma eriarvamuse;
5) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning
annab hinnanguid;
6) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ning vahendab nii suulises kui ka
kirjalikus vormis;
7) orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja
meediažanre), nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
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8) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade
kui ka õpi- ja elutarbelisi tekste;
9) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist;
10)suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
11) teab peamisi mõjutusvahendeid;
12)seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli;
13)reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis:
võrdleb tekste omavahel, osutab, mis tekstis on jäänud arusaamatuks, esitab
küsimusi, vahendab ja võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob
tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega;
14)kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendades, tekste seostades
ning tekstile reageerides;
15)leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt
oma teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis;
16)tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid
oma eesmärkidele;
17)oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest
ettekannet ja kõnet);
18)oskab eesmärgipäraselt kirjutada ning suuliselt esitada eri liiki tekste:
a) referaati, kirjandit;
b) kommentaare ja arvamusavaldusi;
c) elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi;
19)vormistab tekstid korrektselt;
20)seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ning
teiste tekstidega; vahendab kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ning
täpsusega, allikale viidates;
21)põhjendab ning avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ning
seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus
vormis;
22)kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades;
23)väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli
teadlikult, tajub nende erinevusi;
24)edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles, arvestades
eesti keele kasutuse väljakujunenud tavasid;
25)tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
26)järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
27)oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest ning sõna- ja käsiraamatutest;
28)kasutab arvuti õigekirjakorrektorit;
29)teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni;
tunneb keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista ning kasutada;
30)teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab tekste koostades tavakohast
ülesehitust ning vormistust;
31)leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi,
kasutusviise ja mõistesuhteid;
32)teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest;
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33)teab eesti keele põlvnemist ja murdeid ning kirjakeele arengu põhietappe;
34)rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates.
1.7.3.5.2. Praktilised tööd

Referaat või uurimistöö ja selle esitlus (ettekanne); põhikooli loovtöö.

1.8. Õppeaine kirjandus õppesisu
1.8.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
Õpilane:
1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade abil;
2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale;
3) jutustab piltteksti põhjal;
4) koostab teksti kohta eri liiki küsimusi;
5) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnade või tekstinäitega;
6) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;
7) järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha;
8) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist,
analüüsib nende suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud
moraalinormidest, ning võrdleb ennast mõne tegelasega;
9) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;
10)arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka igapäevaelust;
11) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende
tähenduse;
12)tunneb ära ja kasutab tekstides tuntumaid kõnekujundeid;
13)seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;
14)mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes enda elamustele ja kogemustele;
15)seletab õpitud kõnekujundeid, rahvalaulu, muistendi ja muinasjutu olemust oma
sõnadega;
16)kirjutab erineva pikkusega erižanrilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas
ja jutustavas vormis;
17)esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, taotledes esituse ladusust
ja selgust ning tekstitäpsust.
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid:
● loomamuinasjutt, imemuinasjutt, tekke- või seletusmuistend, hiiu- või
vägilasmuistend, seiklus- või fantaasiajutt, mälestuslugu;
● jutuke vanasõnade või kõnekäändude põhjal, algustähekordustega naljalugu,
luuletus etteantud riimide põhjal või iseseisvalt samasisuline jutt luuletuse põhjal;
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● looduskirjeldus, loom- või kirjandusliku tegelase kirjeldus, teose või kujuteldava
tegelase päevikulehekülg, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutus, loo
sündmustiku edasiarendus, uus või jätkuv lõpp loole, tegelastevaheline dialoog,
kiri mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale.
II kooliastmes hinnatakse kirjanduses:
1) teoste lugemist (on lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris
väärtkirjandusteost) ning tutvustamist,
2) jutustamist,
3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4) teksti esitust ja omaloomingut.
Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine.
Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja
intonatsiooni jälgimine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ning
lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva
kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud raamatu autori,
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine
klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine ning ühisaruteluks vajalike
ülesannete täitmine. Jutustamine.
II kooliastmes käsitletavad tekstid ja terviklikult loetavad kirjandusteosed valitakse
arvestusega, et esindatud oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad:
● Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning
teiste vajadused ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus.
Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja
tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kohustused ja vastutus.
Üksiolek ja hirmud.
● Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu
ja koduste vastu. Suhted vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega. Suhted
õdede, vendade, teiste lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus
teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ning aitaja. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir
oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel.
● Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus
rahvale. Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride
mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine erinevates
kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja
inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad.
● Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm.
Leidlik probleemide lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult
ja päriselt. Põhjendatud ja põhjendamata riskid.
● Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav
suhtumine elus- ja eluta loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning
vastutus nende eest. Aastaaegade omanäolisus.
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● Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning
tuleviku vahel. Traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhe
keelesse. Kodupaiga keel. Suhted teiste rahvustega.
● Teabekeskkond,
tehnoloogia
ja
innovatsioon.
Avastamisrõõm
ja
õppimiskogemused. Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused.
Internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas. Internet kui ohuallikas. Käitumine
suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad.
Soovituslik loend teoste terviklikuks käsitlemiseks. Harri Jõgisalu „Veskiratta Madis” või
„Vennikese ja tema sõprade lood”, Andrus Kiviräha „Sirli, Siim ja saladused”, Aino
Perviku „Arabella, mereröövli tütar”, Jaan Krossi „Mardileib”, Jaan Rannapi „Viimane
valgesulg”, Eno Raua „Kalevipoeg” või „Roostevaba mõõk”, Erich Kästneri „Veel üks
Lotte”, James Krüssi „Timm Thaler ehk müüdud naer”, Astrid Lindgreni „Vennad
Lõvisüdamed” või „Röövlitütar Ronja”, Ferenc Molnári „Pal-tänava poisid”, Christine
Nöstlingeri „Vahetuslaps”, Joanne Kathleen Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi”, John
Ronald Reuel Tolkieni „Kääbik”, Mark Twaini „Tom Sawyeri seiklused”, vähemalt üks 22
uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu, vähemalt üks paikkondliku
autori proosa- või luuleteos. Rahvaluuletekstid. Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest
ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. „Kalevala” lood. Looma- ja imemuinasjutud.
Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll).
Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised vanasõnad
ning kõnekäänud. Paikkondliku algupäraga rahvaluuletekstid, muistendid. Põhjalikumalt
käsitletavad autorid. Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Harri Jõgisalu, Andrus
Kiviräha, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne
paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku.
1.8.1.1. Õppesisu 5. klassis
Kirjandus. Fakti, arvamuse ja väite eristamine. Teksti ja teose jutustamine ja
kirjeldamine. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine ja kirjeldamine. Sündmustiku või
tegelasega seotud kuulutuse koostamine. Kirja kirjutamine ja ümbriku vormistamine.
Valmi mõiste tundmine. Tegelastevahelise konflikti märkamine, põhjuste ja lahenduste
otsimine. Muinasjutu mõiste tundmine. Epiteedi ja võrdluse mõiste ning nende
äratundmine tekstis. Fantaasia- ja seiklusjuttude olemus. Muistend - tekke- ja
seletusmuistend ja kohamuistend - mõisted ja tunnused. Koomiksi tundmine ja selle
põhjal jutustamine. Rahvalaul ja algriim - mõiste olemus ja algriimi kasutamine.
1.8.1.1.1. Õpitulemused 5. klassis

Õpilane
1) loeb läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) oskab eristada fakti ja arvamust ning sõnastada väiteid;
3) oskab teksti põhjal küsimustele vastata ja oma arvamust avaldada ning
põhjendada;
4) oskab leida pea- ja kõrvaltegelasi, oskab jälgida tegelastevahelisi suhteid,
iseloomustada tegelasi;
5) koostab sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse:
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6) kirjutab kirja ja vormistab ümbriku;
7) tunneb valmis mõistet ja oskab nimetada valmi tunnuseid. Õpilane oskab lahti
mõtestada valmi mõistukõnet;
8) oskab märgata tegelastevahelist konflikti, näha
selle põhjused ja
lahendamisteesid;
9) kirjutab loomamuinasjutu, lähtudes muinasjutu ja loomamuinasjutu tunnustest;
10)tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete ja võrdlusi ja kirjutab omaloomingulise
luuletuse, arvestades luuletuse tunnuseid;
11) tunneb seiklus- ja fantaasiajutu olemust;
12)tunneb ja oskab selgitada muistendi mõistet ja teab selle tunnuseid;
13)eristab tekke-, seletus- ja kohamuistendeid ning kirjutab kodukohaga seotud
muistendi;
14)koostab koomiksi ja mõistab selle olemust;
15)tunneb rahvalaulu mõistet ja olemust ning teab ja oskab kasutada algriimi.
1.8.1.2. Õppesisu 6. klassis
Kava koostamine ette antud tekstile ja/või selle põhjal jutustamine. Dialoog. Draama- ja
proosateksti erinevused. Teema. Põhiidee. Kirjandi kirjutamine. Kõnekäänd ja
vanasõna. Kirjeldus. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. Hiiu- ja vägilasmuistendid.
Müüdi olemus. Eepose mõiste. Teemamapi koostamine ja esitlemine. Karikatuuri
olemus. Imemuinasjutt. Tsitaat. Ajaloojutustus. Mälestusjutustus.
1.8.1.2.1. Õpitulemused 6. klassis

Õpilane:
1) loeb läbi vähemalt kaheksa eakohast eri žanris väärtkirjandusteost;
2) koostab ette antud teksti põhjal kava ning õpib selle põhjal jutustama;
3) eristab eri tekstiliike: proosa- ja draamateksti;
4) kirjutab lühemaid või pikemaid omaloomingulisi töid (dialoog);
5) oskab eristada ja sõnastada teksti teemat ning peamõtet;
6) kirjutab kodukirjandi teemal ,,Mis on inimese juures kõige olulisem?’’;
7) eristab ja tunneb vanasõna ning kõnekäänu mõistet; seletab õpitud vanasõnade
ja kõnekäändude tähendust;
8) tunneb kirjelduse ülesehitust: üldmulje, detailid, hinnang;
9) tunneb päevikut kui ilukirjandusliku teose vormi ning kirjutab omaloomingulise
tööna ühe lehekülje päevikust;
10)tunneb muistendi, täpsemalt hiiu- ja vägilasmuistendi olemust;
11) tunneb müüdi olemust ning kirjutab ise loomismüüdi;
12)tunneb eepose mõistet;
13)oskab koostada ja esitleda teemamappi ja kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri
allikaid, sh sõnaraamatuid ja internetti;
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14)tunneb karikatuuri ehk pilkepildi olemust ja kirjutab ise karikatuuri koolielust või
mõnel muul vabalt valitud teemal;
15)tunneb ja oskab seletada muinasjutu olemust ja tunnuseid, tunneb
imemuinasjutu eripära ja kirjutab ise imemuinasjutu;
16)tunneb tsitaadi mõistet ja oskab tuua ja vormistada tekstinäiteid;
17)tunneb ajaloo- ja mälestusjutustuse mõistet;
18)kirjutab tagakaaneteksti ja kujundab raamatukaane.
1.8.1.2.2. Praktilised tööd

Õpilane koostab reisivoldiku fantaasiariigi kohta või reisi kirjelduse vabalt valitud riiki.

1.8.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes
Põhikooli lõpetaja:
1. on lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu
oma kõlbelisi tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi;
2. väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste
kultuuri tutvustajat;
3. tõlgendab, analüüsib ning mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja
inimsuhete, elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade
peegeldajat;
4. mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljust,
väärtustab erinevaid ideid ja kujutamisviise;
5. väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses
toimunust, arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi
töid;
6. kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, nii teatmeteoseid kui ka
internetti.
III kooliastmes on kirjanduses jätkuvalt viis õppevaldkonda: lugemine, jutustamine,
teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine, esitamine ning omalooming.
Kolmandas kooliastmes tegeletakse õpilaste lugemisoskuse, kujundliku mõtlemise ja
verbaalse loomevõime arendamisega. Väärtkirjanduse ja rahvaluule tõlgendamise ning
analüüsi kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, rikastatakse
tundemaailma ja aidatakse neil kujuneda isiksusena, leida oma identiteet ja luua oma
maailmapilt.
Kirjandusõpetuses keskendutakse eelkõige ilukirjanduse lugemisele ja tõlgendamisele.
Tähelepanu pööratakse teoste mõistmist toetavate oskuste arendamisele, teose kui
terviku mõistmisele ning kujundliku keele tundmaõppimisele. Kirjandusteoste üle
arutlemiseks ja nende mõistmiseks peavad õpilased tundmaks kirjanduse metakeelt
ning kirjanikega seotud kultuuriloolist tausta.
Funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks tegeldakse kirjandustundides ka
teabetekstidega, need on enamasti kultuuriloolised. Lugemisvara valikul on arvestatud
sellega, et loetavad ja tundides käsitletavad teosed esindaksid kirjanduse eri liike ja
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žanreid nii eesti kui ka maailmakirjandusest. Kultuuri järjepidevuse huvides sisaldab
terviklikult käsitletavate teoste valik ka rohkesti tüvitekste.
Lisaks tekstilugemisele ja analüüsimisele tehakse omaloomingulisi töid, sellega
arendatakse ja väärtustatakse loovust ja mõtlemisvõimet.
Läbivad teemad ja ainetevaheline lõiming III kooliastmes
Läbivaid teemasid „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ käsitletakse
läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende
üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesmärgiseadega on kooskõlas
kõik kirjanduse õpetamisel taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne
lugemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste
suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning
probleeme lahendada.
Õppetegevus võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada
loomevõimeid.
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus
taotleb
õpilase
kujunemist
sotsiaalselt
aktiivseks,
keskkonnateadlikuks,
vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. Kirjanduse
tundides toetatakse neid arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide
valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja
kirjalikus vormis.
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri
allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii
kirjandusteadmiste ning õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka
tekstiloomes.
III kooliastmes käsitletavad tekstid ja terviklikult loetavad kirjandusteosed valitakse
arvestusega, et esindatud oleksid kõik järgmised teemavaldkonnad. Õpilane loeb 8 -10
teost õppeaastas.
Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang, Eneseväärikus. Ausus enese ja teiste vastu.
Iseenda ja teiste vajadused ning huvid. Kirjutatud ja kirjutamata seadused. Arusaamine
heast ja halvast.
Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Eesmärgid.
Eneseotsingud. Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik Õnnelik olemine. Minu
tugevad ja nõrgad küljed.
Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus.
Vägivald kodus. Kodu toetav jõud. Armastus oma kodu ja koduste vastu. Suhted
vanemate ja kasuvanematega. Eri põlvkondade ühised ja erinevad tõekspidamised.
Suhted õdede, vendade, teiste lähisugulastega. Suhted eakaaslastega. Suhted
õpetajatega. Poiste ja tüdrukute suhted. Esimene armastus. Ühised väärtused.
Kohustused ja vastutus. Koostegutsemine ja üksiolek. Hirmud. Erinevad
kooliprobleemid ja koolivägivald. Abivajaja ning aitaja. Sallivus teistsuguste inimeste
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suhtes. Mina grupi liikmena. Liidriks olek. Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra
vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Kultuuride mitmekesisus. Elu eri kultuurides.
Rahvuskultuur. Regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jm kultuur. Sallivus
erinevate kultuurinähtuste suhtes. Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes
maades. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad. Käitumine erinevates
kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja
inimestesse. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Rahvuskultuuri säilitajad ja
arendajad. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ning hoidjad.
Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm.
Mängulisus elus ja loomingus. Leidlik probleemide lahendamine. Loova mõtteviisi
rakendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängu ja elu piirid. Mängult ja
päriselt. Põhjendatud ja põhjendamata riskid. Riskeerimisjulgus. Mõtlemisvabadus ja
mõtlemiskohustus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Roheline mõtteviis. Minu osa looduse hoidmisel.
Üleilmsed loodushoiuprobleemid. Austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse.
Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ja vastutus nende eest. Tasakaal looduses.
Aastaaegade omanäolisus. Loodus kui ilu allikas. Linna- ja maakeskkonna erinevus
Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Mina Eesti ühiskonna liikmena. Minu juured. Seos
mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Ajaloomälu. Traditsioonid ja sündmused, mis
tagavad järjepidevuse. Suhe keelesse. Murdekeele omapära. Kodupaiga
väärtustamine.
Kangelaslikkus. Rahvusidentiteet. Suhted teiste rahvuste esindajatega. Eestlaste ja
venelaste suhted. Rassismiprobleemid. Teistsuguste kultuuride austamine
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õppimiskogemused.
Tänapäevased teabe otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi
avardaja ja infoallikas. Internet kui ohuallikas. Keeleline mõjutamine. Käitumine
suhtlusportaalides. Infoteadlik inimene. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad.
1.8.2.1. Õppesisu 7. klassis
Lugemine: 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.
Jutustamine: 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. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine: Teose
mõistmist toetavad tegevused. Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja
fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga või teksti toel oma sõnadega.
Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti kesksete mõtete
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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.
Mõisted: idee (peamõte), konflikt, miljöö, probleem, prototüüp, sündmustik, teema,
tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane. Teose/loo kui terviku
mõistmine. 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. Kujundliku mõtlemise ja
keelekasutuse mõistmine. 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.
Mõisted: allegooria, epiteet, isikustamine, metafoor, kordus, sümbol, võrdlus. Teose
mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine. Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja
riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused (kujund, sümbol, sõnum). Muinasjutu
vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid. Koha- ja ajaloolise muistendi tunnused.
Usundilise muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus.
Kõnekäänu ja vanasõna olemus. Mõistatuse olemus. Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika,
lüürika, dramaatika tunnused. Eepose ja jutustuse tunnused. Seiklusromaani tunnused.
Robinsonaadi ja utoopia tunnused. Luule vorm: värss, stroof. Piltluule. Valmi ja ballaadi
tunnused. Motiivi olemus. Komöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog,
dialoog, remark, repliik. Mõisted: anekdoot, ballaad, dialoog, draama, dramaatika,
eepika, eepos, jutustus, komöödia, kõnekäänd, lüürika, monoloog, motiiv, muinasjutt,
muistend, mõistatus, naljand, piltluule, regilaul, remark, repliik, riimiline rahvalaul,
robinsonaad, seiklusromaan, stroof, utoopia, valm, vanasõna, värss
Tekstide esitamine: 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).
Omalooming: 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,
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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.
1.8.2.1.1. Õpitulemused 7. klassis

Õpilane:
1) on läbi lugenud vähemalt kaheksa eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka
kuuluvat tervikteost (raamatut);
2) loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist,
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit;
4) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, jälgides teksti sisu ja kompositsiooni;
5) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
6) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate,
7) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja-kohta, määratleb teose olulisemad
sündmused;
8) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
tegelaste omavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi,
9) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide üle,
10) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab
teksti põhjal kokkuvõtte.
11) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
12)tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist ja
võrdlusi;
13)selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ja
tähendust;
14)mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele
tuginedes;
15)eristab tekstinäite põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna,
mõistatus), rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt,
muistend) liike, nimetab nende tunnuseid;
16)seletab oma sõnadega eepose ja jutustuse, valmi ja ballaadi ning komöödia
olemust;
17)esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust;
18)kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus
või miljöö kirjelduse või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti;
19)kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja.
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1.8.2.1.2. Praktilised tööd

● Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja
kultuurilooliste isikute teemal.
● Raamatuprojekt (kirjandusteose reklaam/tutvustus).
● Projekt „Klassiga kinno“. Teatri ühiskülastus ja etenduse analüüskohta.
1.8.2.2. Õppesisu 8. klassis
Lugemine: 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.
Jutustamine: 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.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine: 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. Mõisted: idee (peamõte), kompositsioon,
konflikt, miljöö, probleem, sündmustik, teema, tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht,
tsitaat, tüüptegelane. Teose/loo kui terviku mõistmine. 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. Kujundliku
mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste
seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõttekorduste leidmine regilaulust.
Rahvalaulu elementide leidmine autoriluulest. Epiteedi, võrdluse, metafoori,
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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. Mõisted: epiteet, isikustamine, koomika, metafoor, kordus,
piltluule, retooriline hüüatus, retooriline küsimus, stiil, sümbol, võrdlus. Teose
mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine. Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk
poploor. Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus,
kulminatsioon, lõpplahendus. Muutuv ja muutumatu tegelane. Ilukirjanduse põhiliigid.
Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad liigid) ja novelli tunnused.
Ulme- ja detektiivromaani tunnused. Reisikirja olemus. Luule vorm: värss, stroof. Oodi,
haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus. Tragöödia tunnused. Dramaatika
mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Intriigi olemus.
Kirjandusteose
dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine. Filmikunsti
väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering. Mõisted:
detektiivromaan, dialoog, dramaatika, dramatiseering, eepika, eepos, ekraniseering,
haiku, intriig, jutustus, kompositsioon, kulminatsioon, lavastus, lüürika, monoloog,
motiiv, müüt, novell, poploor, puänt, reisikiri, remark, repliik, romaan, sonett, stroof,
stseen, tragöödia, ulmeromaan, vabavärss.
Esitamine: 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.
Omalooming: 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, minavormis 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.
1.8.2.2.1. Õpitulemused 8. klassis

Õpilane:
1) on läbi lugenud vähemalt kaheksa eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka
kuuluvat tervikteost (raamatut);
2) loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning
võrdleb teost mõne teise teosega;
4) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni;
5) teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine;
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6) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
7) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;
8) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad
sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle;
9) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
tegelaste omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes
humanistlikest ja demokraatlikest väärtustest;
10)arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
11) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja
peamõtte, kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;
12)otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;
13)tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist,
võrdlusi ja algriimi;
14)selgitab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude kujundlikkust ja tähendust;
15)mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele
tuginedes;
16)seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja
vabavärsi ning tragöödia olemust;
17)esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust;
18)koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande;
19)kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus
või miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti;
20)kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja.
1.8.2.2.2. Praktilised tööd

● Projekt „Klassiga kinno“.
● Teatri ühiskülastus ja etenduse analüüs.
● Kirjandusteose dramatiseerimine ja lavastamine.
1.8.2.3. Õppesisu 9. klassis
Lugemine: Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev
ja süvenenud lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Erinevate lugemistehnikate
valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti
eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.
Lugemisrõõm. 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.
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Jutustamine: Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. 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. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist
jutustamine. Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, televisiooni, interneti) erinevate
jutustamisviisidega.
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine: Teose mõistmist toetavad tegevused.
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, fantaasia-, analüüsi- ja hindamisküsimused.
Küsimustele vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega,
toetumata tekstile. Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena.
Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte
kirjutamine. Konspekti koostamine. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori
hoiaku ja teose sõnumi mõistmine ning sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine,
põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ning
tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja
valimine, tähenduse kommenteerimine ning 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. Teose/loo kui terviku mõistmine. 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 ning ümbritseva maailmaga.
Tegelase sisekonflikti äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja
sõnastamine ning suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise
põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmade vaheline konflikt ja konflikti gradatsioon.
Erinevate teoste peategelaste võrdlemine. Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp.
Kirjanduse tüüptegelasi. Fantaasiakirjanduse ning naljandite tüüptegelasi. Sündmuste
toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse pingestumine,
kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose rütm: ellipsi
täitmine. Sündmuste põhjuse-tagajärje seoste leidmine. Ajaloosündmuste ja
kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest.
Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine. Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse uurimine.
Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. Kujundliku
mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste
seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõistatuse kui sõnalise peitepildi
äraarvamine ja loomine. Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide
leidmine autoriluulest. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise
küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ning inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite
seletamine. Allegooria ning allteksti mõistmine. Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine.
Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Autori
keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku
väljendusoskuse hindamine ja arendamine. Teose mõistmiseks vajaliku metakeele
tundmine. Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teemaarendus,
kulminatsioon, lõpplahendus. Muutuv ja muutumatu tegelane. Prototüüp. Rahvaluule
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liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused (kujund, sümbol,
sõnum). Muinasjutu vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid. Koha- ja ajaloolise
muistendi tunnused.
Müüdi tunnused. Usundilise muistendi tunnused. Kõnekäänu ja vanasõna olemus.
Mõistatuse olemus. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus. Tänapäeva
folkloor ehk poploor. Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika ning dramaatika tunnused.
Eepose, romaani (erinevad liigid), jutustuse, novelli ja miniatuuri tunnused. Seiklus-,
ulme- ja detektiivromaani tunnused. Robinsonaadi ning utoopia tunnused. Reisikirja
olemus. Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku
ja vabavärsilise luule tunnused. Piltluule. Motiivi olemus. Komöödia, tragöödia ning
draama tunnused. Lavastus. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen,
remark, repliik. Intriigi olemus. Kirjandusteose dramatiseering. Filmikunsti
väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering. Arvustuse
olemus.
Esitamine: Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida). Esituse ladusus, selgus
ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo ning hääletugevuse valimine;
korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine kuulaja ning vaatajaga.
Miimika ja žestikulatsiooni jälgimine. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele,
kasutades illustreerivaid katkendeid. Teost tutvustava ettekande koostamine ning
esitamine. Kõnede ja esitluste hindamine. Luuleteksti esitamine peast. Lühikese
proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). Draamateksti esitamine ositi.
Instseneeringu esitamine.
Omalooming: Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: 1) kohavõi 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; 2) ulme- või
detektiivjutu, haiku, vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti
dramatiseeringu, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, muudetud žanris teksti (nt
luuletuse põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud repliikidega teksti, minavormis
loo, detailidega laiendatud loo, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, ühest ja samast
sündmusest traagilises ning koomilises loo, kirja teose autorile, teostest valitud ja
kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, kirjandusteose
arvustuse, tegelase seletuskirja või muud sellist; 3) muinasjutu, muistendi ja regilaulu,
kujundirikka luuletuse või miniatuuri, tegelase iseloomustuse või eluloo, tegelaste
juhtlaused, teise ajastusse paigutatud tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse,
kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile sisulise vastandteksti,
teatrietenduse, filmi- või kirjandusteose arvustuse või muud sellist; 4) teemamapi või
lühiuurimuse tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste isikute kohta.
1.8.2.3.1. Õpitulemused 9. klassis

Õpilane:
1) on läbi lugenud vähemalt
väärtkirjandusteost (raamatut);

kaheksa

eakohast

eri

žanrisse

kuuluvat
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2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning
võrdleb teost mõne teise teosega;
4) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni;
5) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
6) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate;
7) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määrab teose olulisemad
sündmused ning arutleb põhjuse-tagajärje seoste üle;
8) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
tegelaste suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ning
demokraatlikest väärtustest;
9) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
10)leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja
peamõtte ning kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;
11) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende
tähenduse;
12)tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja
algriimi;
13)selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ning
tähendust;
14)mõtestab luuletuse tähendust iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele
tuginedes;
15)eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna,
mõistatus), rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutu,
muistendi) liike ning nimetab nende tunnuseid;
16)seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse,
novelli, ballaadi, valmi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust;
17)esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust
ning tekstitäpsust;
18)kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus
või miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti;
19)kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse järgi ning jälgides teksti sisu
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja.
1.8.2.3.2. Praktilised tööd

● Teemamapp või lühiuurimus tänapäeva kultuurinähtuste või kultuurilooliste
isikute kohta.
● Teatri ühiskülastus ja etenduse analüüs.
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● Õppekäik kirjaniku majamuuseumi ja/või kirjandusloolisse paika.
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2. Õppeaine ajalugu
2.1. Õppeaine kirjeldus
Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas
orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama,
analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja
protsesse, nende seoseid omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva
tõlgendamise põhjusi.
Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Õppeaine algab sissejuhatava
algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo
õppimisega. Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas
eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid käsitletakse põhjalikult ja süsteemselt ning
tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte on liikumine lähemalt
kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava teema ja
paikadega isiklik seos.
Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus,
teater ja kino, meedia, internet, erinevad inimesed ning paigad. Seda kogemust koolis
õpituga ühendades kujuneb õpilasel arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab
ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes
erinevatest aspektidest.
Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate
õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste taset kirjeldatakse kooliastme lõpul
õpitulemustena. Ajaloo mõistmise seisukohalt on tähtis kujundada võimet asetada end
kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast lähtudes.
Ajalootundides peab õpilastele tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale
surumata. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ja ajaloouurija seisukohast, tuleb
kujundada
kriitilist
suhtumist
erinevatesse
mõtteviisidesse ning võrrelda
ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates.

2.2. Hindamise alused
Hindamine toimub vastavalt Merivälja Koolis kehtivale hindamisjuhendile. Koduseid töid
hinnatakse harva, enamasti kontrollitakse, kas on tehtud või tegemata. Kontrolltööd
toimuvad suuremate teemaühikute lõpus.. Neile antakse õpetaja poolt numbriline
hinnang. Tunnis tehtavate pikemate projektitööde korral saavad õpilased kirjalikku
tagasisidet teistelt õpilastelt ning õpilasel tuleb ka ise anda oma tööle hinnang. Nende
hinnangute ja õpetaja vaatluse põhjal kujuneb numbriline hinne tööle. Praktiliste tööde
puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.
Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:
● selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nendevahelisi seoseid;
● selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid
omandatud teadmistega;
● eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning
tunnuseid lähtuvalt õpitulemustest;
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● demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist, lähtudes
õpiülesannete sisust.
Praktiliste ülesannete puhul õpilane:
● rakendab õpisituatsioonis teoreetilisi teadmisi praktiliselt;
● demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;
● kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist
igapäevaelus.
Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse
õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud
teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida
teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste tasakaalu.
Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide,
allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti allika
usaldusväärsust info edasikandmisel. Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada
olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Lühijutu ning
kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning
märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita
kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga.
Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö plaanimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise,
järeldamise, põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.
Õpilase ja õpetaja koostöös hinnatakse ka õpilase õpitulemusi koolivälises
mitteformaalses õppes, kui seal omandatu vastab taotlevatele õpitulemustele (nt
osavõtt projektidest, tegevus õpilasesinduses või kodanikuühendustes jm).

2.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand,
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
2) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega,
kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline
allikas, esemeline allikas;
3) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
5) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
6) kasutab ajalookaarti;
7) tunneb inimese evolutsiooni põhijooni;
8) oskab selgitada küttide-korilaste ja põlluharijate eluviisi erinevust;
9) tunneb põlluharimise ning tsivilisatsioonide ja ebavõrdsuse kujunemise vahelist
seost;
10)selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil
Egiptust ja Mesopotaamiat;
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11) kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse ning Mesopotaamia näitel;
12)tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiini, matemaatikat,
astronoomiat, kirjandust, kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide ja Babüloni
rippaedu;
13)teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
14)näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat;
15)teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
16)võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;
17)kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes
valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
18)näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat,
Konstantinoopolit, IdaRoomat ja Lääne-Roomat;
19)teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle
laienemist; 20) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
20)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik
ebavõrdsus, sugukond, hõim; linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid,
preester; Vana Testament, polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann,
aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater,
tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik; vabariik, foorum,
kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus,
amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus, piibel, provints, Ida-Rooma,
Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel;
21)tunneb ära Eesti ajaloo peamised perioodid;
22)on teadlik muinsuskaitse vajalikkusest;
23)oskab lihtsamat ajalooatlast infot otsida.

2.3.1. Õppesisu 5. klassis
Mis on ajalugu? Ajalugu ühiskonnas ja kultuuris. Ajaloo uurimine ja ajalooallikad.
Kirjalikud ajalooallikad ja arhiivid. Esemelised ajalooallikad ja muuseumid. Arheoloogia.
Ajalooalase info otsimine. Ajatelg ja ajaarvamine.
Ajaloo periodiseerimine. Eesti ajaloo perioodid. Kiviaeg. Rauaaeg. Muistne
vabadusvõitlus. Keskaeg. Rootsi aeg. Põhjasõda ja tsaariaeg. Mõisnike kultuur.
Talurahva elu. Tööstuslik pööre.
Ärkamisaeg Esimene maailmasõda ja Vabadussõda. Eesti aeg. Teine maailmasõda.
Nõukogude okupatsioon. Nõukogude aeg. Eesti taasiseseisvumine. Eesti uus
iseseisvusaeg.
2.3.1.1. Õpitulemused 5. klassis
Õpilane:
1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand,
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
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2) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega,
kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline
allikas, esemeline allikas;
3) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
5) tunneb ära Eesti ajaloo peamised perioodid;
6) oskab lihtsamat ajalooalast infot otsida.

2.3.2. Õppesisu 6. klassis
Muinasaeg. Muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Muinasaja arengujärkude
üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad, põlluharimise algus, loomade
kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele võtmine. Eesti muinasaja
üldiseloomustus, Pulli, Kunda. Muinasaegsed mälestised – kalmed ja asulakohad – ning
arheoloogilised leiud. Kodukoha inimasustus muinasajal.
Vanad Idamaad. Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud.
Vana-Egiptuse riigikorraldus, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. Vaaraod Thutmosis
III, Ramses II, Tutanhamon. Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas,
potikeder), Hammurabi seadused, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. Iisraeli ja Juuda
riik, ainujumala usk, Vana Testament, kümme käsku.
Vana-Kreeka. Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik. Kreeta ja
Mükeene kultuur. Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning
Spartas. Linnriikide nõrgenemine ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure
sõjaretk ning maailmariigi tekkimine. Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu ja
mütoloogia. Olümpiamängud. Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, teater, kunst,
arhitektuur, skulptuur, vaasimaal. Vana-Kreeka kultuuri tähtsus.
Vana-Rooma. Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, kuningad. Rooma Vabariigi algus
ja ühiskondlik korraldus. Rooma võimu laienemine Vahemere maades. Hannibal,
Caesar, vabariigi lõpp. Rooma keisririigi ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma
impeerium ja selle lõhenemine. Vana-Rooma kultuur, kunst ja arhitektuur, rahvas ja
eluolu, avalikud mängud. Ristiusu teke, Uus Testament.
2.3.2.1. Õpitulemused 6. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;
2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine;
3) teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik
ebavõrdsus, sugukond, hõim;
5) teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid;
6) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil
Egiptust ja Mesopotaamiat;
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7) kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi
näitel;
8) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika,
astronoomia, kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad;
teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;
9) seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester,
Vana Testament;
10)näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat;
11) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;
12)kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes
valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;
13)võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;
14)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa,
türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater,
tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
15)näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat,
Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat;
16)teab Rooma riigi tekkelugu ning oskab tingmärkidest juhindudes näidata kaardil
Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist;
17)iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;
18)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum,
patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator,
leegion, kodusõda, kristlus, piibel, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma,
Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel.
2.3.2.2. Praktilised tööd
6. klassis korraldatakse õppeeaasta jooksul mitmeid pikemaid rühmatöid, kus õpilased
peavad ise infot otsima ja koostama suuremaid projektitöid (enamasti rühmades).

2.4. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes
9. klassi lõpetaja:
1) kirjeldab ajaloo põhietappe näidete kaudu;
2) mõistab
eri
ajastute
kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid
ajaloosündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi;
3) võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile
põhjusi ja tagajärgi, arutleb märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma
seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult;
4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab
kodukoha, Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et
ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti;
5) töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;
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6) otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti,
ajalooreferaati ja lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT
vahendeid kasutades;
7) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme;
8) oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui
ka töö sisu muutumist ajas;
9) mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud
erialade õppimise võimalusi.
10)Omab piisavat digipädevust koostamaks ettekandeid ning lühijutte ning
vormistada neid korrektselt.

2.4.1. Õppesisu 7. klass
Maailm keskajal 476–1492. Keskaegse maailmapildi mõju maailma ajaloole, keskaja
ühiskonna üldiseloomustus ja periodiseering. Läänikord, eluolu. Kiriku ja kultuuri osa
keskajal, ristiusu õpetuse alused, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti
stiil. Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm
tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. Araablased. Araabia ühiskond,
Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju Euroopale. Bütsants, Bütsantsi tugevuse
põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik. Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu,
hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linnade valitsemine. Põhja-Euroopa ja
Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. Eesti keskajal, eluolu
muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine,
ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. Keskaja ühiskond Saksamaa,
Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi kujunemine
Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine. Eluolu keskajal. Asustus, tegevusalad ja eluolu
kodukohas muinasaja lõpul.
Maailm varauusajal 1492–1600. Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi
kujunemine. Tehnoloogia areng, majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo
da Vinci. Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus
Euroopale ja Euroopa mõju avastatud maades. Reformatsioon Saksamaal. Martin
Luther. Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad. Liivi sõja põhjused ja
tagajärjed.
2.4.1.1. Õpitulemused 7. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab
läänikorda,
feodaalset
hierarhiat,
seisuslikku
ühiskonda,
naturaalmajandust ning talupoegade ja feodaalide elulaadi;
2) teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka
maailmapildi kujundajana;
3) teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu;
4) iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi
jagunemise tagajärgi;
5) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste
vallutusi;
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6) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;
7) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
8) nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste
eluolu muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning muistset vabadusvõitlust;
9) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik;
10)seletab mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, senjöör, vasall,
feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, Mõõgavendade
Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, Meka;
11) teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust;
12)teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia
areng ja reformatsioon;
13)kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning
reformatsiooni mõju;
14)seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;
15)seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk,
renessanss, humanism;
16)teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab
nende tegevust.

2.4.2. Õppesisu 8. klassis
Maailm 1600-1815. Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine,
Louis XIV, valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja
Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II. Eesti
Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti erikord,
Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja
poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna). USA iseseisvumine, Iseseisvussõda,
USA riiklik korraldus. Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Prantsuse
revolutsiooni põhjused ja kulg, Napoleoni reformid, Viini kongress ja poliitilised
muutused Euroopa kaardil Vestfaali rahu ning Viini kongressi tulemusena, Prantsuse
revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa ajaloos. Kultuur: barokk, klassitsism.
Asustus ja eluolu paikkonnas 17.–18. sajandil.
Maailm 1815-1918. Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine,
linnastumine, industriaalühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused.
Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa
näitel, Saksa keisririik. Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi
äärealade poliitika, talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja
üritused, venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni tagajärjed. Esimene maailmasõda,
uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja põhjused, kulg ja tagajärjed,
maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani. Kultuur
19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine, sh kodukohas.
2.4.2.1. Õpitulemused 8. klassis
Õpilane:
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1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses,
talurahva elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
2) selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism,
valgustatud absolutism, parlamentarism;
3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja
mõju;
4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel
ning saab aru, mille poolest need erinevad;
5) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika Ühendriikide
riigikorraldust;
6) kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, valgustatud absolutism, reform,
revolutsioon, restauratsioon, absolutism, parlamentarism;
8) teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende
tegevust;
9) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
10)kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
11) selgitab Eesti iseseisvumist;
12)teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
13)iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
14)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine,
rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism,
konservatism, sotsialism.

2.4.3. Õppesisu 9. klassis
Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939. Rahvusvaheline olukord, Pariisi
rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda, Versailles’ süsteem.
Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas.
Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed.
Demokraatia ja diktatuuri põhijooned. Demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel,
autoritarism Itaalia näitel, totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel. Eesti Vabariik,
Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, demokraatliku parlamentarismi
aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, välispoliitika. Kultuur ja eluolu kahe
maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, tehnika areng, aatomiuuringud, auto
ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja kunst, uued propagandavahendid. Kultuur ja
eluolu paikkonnas 20. sajandi algul.
Teine maailmasõda 1939-1945. Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised
Saksamaale. München. MRP. Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp,
sõdivad pooled. Sõjategevus, rinded: Idarinne, Läänerinne, Vaikse Ookeani ja
Põhja-Aafrika piirkond. Holokaust, ÜRO asutamine. Eesti Teise maailmasõja ajal,
baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, juuniküüditamine, sõjategevus Eesti
territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon. Teise maailmasõja mõjud paikkonnas.
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Maailm pärast teist maailmasõda 1945-2000. Külm sõda, külma sõja põhijooned ja
avaldumisvormid, kriisid ja sõjad. Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel.
USA ühiskond, sisepoliitika, ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. Saksamaa
Liitvabariigi majanduse areng, Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted. Kommunistlikud riigid,
kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti Nõukogude
okupatsiooni
all,
piiride
muutumine,
repressioonid,
kollektiviseerimine,
industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu. Kommunistliku süsteemi
lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Saksamaa
ühinemine. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Laulev revolutsioon, Balti kett,
põhiseadusliku korra taastamine. Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, Euroopa
Liidu laienemine, NATO laienemine, uued vastasseisud. Kultuur ja eluolu 20. sajandi
teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, infotehnoloogia, massikultuur,
naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis. Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu
ning ajalooline mälu ja mäluasutused kodukohas.
2.4.3.1. Õpitulemused 9. klassis
Õpilane:
1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;
2) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
3) kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi
aastail ja vaikival ajastul;
4) kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi
kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvasteliit,
Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;
6) teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano
Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.
7) teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel;
8) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja
puhkemise põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed;
9) kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu;
10)selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;
11) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
12)teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus
Hitleri-vastane koalitsioon;
13)seletab mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, okupatsioon,
ÜRO.
14)teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab
kaardil tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
15)teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail;
16)kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;
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17)kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV
Liidu koosseisus;
18)toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
19)kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
20)iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;
21)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda,
kriisikolle,
kollektiviseerimine,
industrialiseerimine,
metsavennad,
plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett,
laulev revolutsioon;
22)teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri,
Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.
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3. Õppeaine ühiskonnaõpetus
3.1. Õppeaine kirjeldus
Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku
seoseid ühiskonna põhivaldkondadega (majanduse, poliitika ja õigusega), ent ka
suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega. Kodanikuna mõistetakse demokraatliku
ühiskonna liiget, kes suhtleb ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja võimaluste
alusel.
Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemisel,
nagu ettevõtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus,
kodanikualgatus, sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste
austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, tauniv suhtumine eelarvamustesse,
säästlik suhtumine keskkonda, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade
kultuuritraditsioonidesse ning soov neid tundma õppida; oma maa kultuuripärandi
väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne.
Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja
ainealaste põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest.
Tähtsal kohal on igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning
asjatundlike otsuste tegemise oskuste omandamine, mis aitab õpilasel ühiskonnas
toime tulla. Nii kujuneb õpilasel tervikpilt ühiskonnast, kus teadvustatakse inimtegevuse
ja looduse vastastikust mõju ning väärtustatakse jätkusuutlikku eluviisi.
Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased
probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise,
kriitilise mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades
materjale nii suuliselt kui ka kirjalikult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid
visuaalseid vorme ja asjakohasel juhul elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine
koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus kodukohas).
Aktiivse kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasatust laiemalt, mitte ainult kui
hääletamist valimistel. See avardab ka ühiskonnaõpetuse rakendussuuna võimalusi
noorte jaoks, kes pole veel hääleõiguslikud (nt koolielu korraldamises, tarbijahariduses,
kodanikualgatuses).
Kogu õppes kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi,
arvestades kasutatava tarkvara legaalsust, interneti ja IT turvariske ning
küberkuritegevust (riigiportaal, e-teenused, omavalitsus- ja riigiasutuste kodulehed,
teabepäring, õigusaktid internetis).

3.2. Õppeaine õpetamise eesmärgid
Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning
oma seisukohti ja valikuid põhjendada;
2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;
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3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja elluviimises nii kohalikul kui ka
Eesti riigi tasandil;
4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid: seaduslikkust, vabaduse ja
vastutuse seost;
5) arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, osalemist ühiskonna arengus ja
sidususes, seisab vastu kesksete normide rikkumisele ning on seaduskuulekas;
6) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.
7) algatab ning toetab koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel;
8) kasutab ühiskonnaõpetuses omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid oma
edasiste õpingute ja teadlike karjääriotsuste kavandamisel ning langetamisel,
koostab esmase karjääriplaani.

3.3. Õppeaine hindamise alused osaoskuste kaupa
Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja
adekvaatne enesehinnang. Ainekavas on kirjeldatud õppeaine õpitulemused
kooliastmete kaupa kahel tasemel: üldised õpitulemused õpetamise eesmärkidena ning
osaoskuste õpitulemused. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh
esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust
ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja
mõtlemise arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava
üldosa sätetest. Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine,
väärtustamine, vajaduste arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet.
Hindamine toimub vastavalt Merivälja Koolis kehtivale hindamisjuhendile. Koduseid töid
hinnatakse harva, enamasti kontrollitakse, kas on tehtud või tegemata. Kontrolltööd
toimuvad suuremate teemaühikute lõpus (umbes korra veerandis). Neile antakse
õpetaja poolt numbriline hinnang. Tunnis tehtavate pikemate projektitööde korral saavad
õpilased kirjalikku tagasisidet teistelt õpilastelt ning õpilasel tuleb ka ise anda oma tööle
hinnang. Õpilane otsib mõne tunnis käsitletud teema kohta iseseisvalt materjali juurde
ja koostab jutukese, kus ta argumenteerib antud teema üle ja põhjendab oma väiteid ja
seisukohti. Nende hinnangute ja õpetaja vaatluse põhjal kujuneb numbriline hinne tööle.

3.4. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
2) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis, märkab
probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;
3) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja
kokkulepeteks oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;
4) teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid
(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus)
ning nimetab erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid;
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5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks tuleb seadusi täita; teab, mis
on lapse õigused ja vastutus;
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö;
põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära
ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;
7) mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo,
vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv
erinevuste suhtes ja valmis koostööks;
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja
ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat, tunneb oma
õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana ning mõistab, miks erinevais ameteis
töötamisel eeldatakse erinevaid teadmisi, oskusi ja isiksuseomadusi;
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt
hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid
põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite
tööd;
10)teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates
elusituatsioonides.

3.4.1. Õppesisu 6. klassis
Sotsiaalsed suhted. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad;
sallivus. Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud,
religioossed jm). Sooline võrdõiguslikkus. Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja
linnas. Sõpruskond. Koolipere. Euroopa riigid, Eesti naaberriigid.
Vabatahtlik tegevus. Kodanikuühendused ja -algatus, koostöö. Kodukohas tegutsevate
seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. Eakohased
kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused.
Demokraatia. Demokratia põhimõtted ja selle toimimine. Rahva osalemine ühiskonna
valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes ja
otsustamises, õigus valida ja saada valitud. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi
Valitsus, Vabariigi President, kohus. Kohalik omavalitsus. Seaduse ülimuslikkus, seadus
kui regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja
inimväärikusele jne).
Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas. Õpilasomavalitsus,
õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli sisekord
(kodukord). Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne).
Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal.
Töö ja tarbimine. Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja
säästmine. Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted
kodukohas. Teadlik, säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika.
3.4.1.1. Õpitulemused 6. klassis
Õpilane:
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1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik,
võrdõiguslikkus ja sallivus;
2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja
kultuuritraditsioone;
3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta
Eestis;
5) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
6) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
7) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm
mõjutab elu Eestis;
8) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus,
kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus;
9) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende
tegevust;
10)nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab
nende tegevust;
11) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse
korral;
12)toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub
vajajatele abi;
13)seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus,
demokraatia;
14)iseloomustab demokraatia põhimõtteid;
15)teab ja austab inimõigusi;
16)teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
17)teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse
tegevuse kohta;
18)teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid
seaduskuuleka käitumise kohta;
19)kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
20)toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
21)tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab
õiguste ja vastutuse tasakaalu;
22)teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
23)teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi
tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma
aega plaanida;
24)teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
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25)iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad
elukutsed ja ametid;
26)selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
27)oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.

3.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes
9. klassi lõpetaja:
1) teab demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise
kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud
enesearendamisele;
2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena,
vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;
3) teab ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning kaitseb inimõigusi,
tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ja käitub sallivalt;
4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda
riigi- ja omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib
seadusi; kasutab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete
kaudu vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke;
5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust ja väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab
teisi rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;
6) selgitab üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses; teab, mis on avalik ja
erasektor; teab maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi
seoses maksudega;
7) kaalub oma võimalusi tulevase töötajana ja ettevõtjana ning kavandab edasist
haridusteed lähtuvalt oma võimetest, huvidest, teadmistest, oskustest ja
hoiakutest ning valikuid väliselt mõjutavatest teguritest;
8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja
vastutust tarbijana;
9) oskab leida vajalikku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid,
arvestab autoriõiguste kaitset;
10)teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta
majandusele, kultuurile, keskkonnale jne;
11) teab riigi juhtimis- ja haldusstruktuuride ameteid/elukutseid ning nende töö sisu ja
arutleb selle üle, mis on olulised eeldused selle töö tegemiseks; valdab ülevaadet
riigiteenistujaks kujunemise ja õppimise võimalustest.

3.5.1. Õppesisu 9. klassis
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted. Meedia ja teave. Raamatukogu, internet.
Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele,
avaliku arvamuse kujundamine, meelelahutus jne. Kommunikatsioonieetika, avaliku ja
eraelu piir. Turunduskommunikatsiooni funktsioon ja liigid: valimisreklaam,
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sotsiaalreklaam, kommertsreklaam jne. Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine:
viitamine, tsiteerimine, üles- ja allalaadimine. Plagieerimine.
Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised,
rahvuslikud, usulised, varanduslikud, regionaalsed jm. Sotsiaalne kihistumine ja selle
põhjused. Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus.
Solidaarsus. Väärtused ja identiteedid. Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused
ning probleemid.
Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, tulundus- või ärisektor, kolmas
sektor. Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus,
avalik-õiguslikud asutused). Erasektor kui kasumile suunatud sektor. Kolmas sektor kui
mittetulundussektor. Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, kodanikualgatused.
Ühiskonnaliikmete õigused. Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende
tagamisel. Inimõiguste rikkumise ärahoidmine. Vägivald, kuritarvitamine, inimkaubandus
jm. Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused. Lapse
õigused, kohustused ja vastutus. Lastekaitse rahvusvahelised probleemid.
Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus.
Riik ja valitsemine. Demokraatia. Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna
erinevused. Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja
aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal. Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -õigused.
Eesti valitsemiskord. Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu koosseis ja
ülesanded. Valitsuse moodustamine ja ülesanded. Vabariigi President. Kontrollorganid:
õiguskantsler, riigikontroll. Kohus. Kohalik omavalitsus. Õigussüsteem. Eesti
kohtusüsteem. Õigusaktide kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus. Kodakondsus.
Eesti kodakondsuse saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa
Liidu liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide
kodanikud, nende õigused ja kohustused Eestis. Erakonnad. Erakonna ülesanded
demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad. Valimised. Valimiste üldine
protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad ehk valijad; nende rollid.
Valimiskampaania. Teadlik hääletamine. Eesti Euroopa Liidu liikmena. Eesti
rahvusvahelistes organisatsioonides.
Kodanikuühiskond. Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. Vabaühendused ja
MTÜd.
Kirik
ja
usuühendused.
Kodanikuosalus
ja
kodanikualgatus.
Kodanikuajakirjandus.
Vabatahtlik
tegevus,
kaasatus
ühendustesse
ja
organisatsioonidesse.
Noorte
osalusvõimalused.
Õpilasomavalitsus
ja
õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. Käitumine kriisioludes.
Majandus. Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus
ja kasum. Ettevõtluse vormid: aktsiaselts (AS), osaühing (OÜ), füüsilisest isikust
ettevõtja (FIE). Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine maailmas. Riigi roll
majanduses: plaanimine ja regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, maksustamise
põhimõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus
maksumaksmine. Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus. Tööturg. Tööturu mõiste.
Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu meetmed
tööandjaile ja tööotsijaile. Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja erialase
ettevalmistusega inimesed tööturul. Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide
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seadmine ja ressursside hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve.
Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine ning investeerimine.
Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja
teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus.
3.5.1.1. Õpitulemused 9. klassis
Õpilane:
1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu,
ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam,
intellektuaalomandi kaitse (plagiaat);
2) iseloomustab näidete varal avaliku ja eraelu piiride seadmist ning ületamist;
3) avaldab arvamust ajakirjanduses käsitletavate probleemide kohta; kasutab
lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide kirjeldamiseks;
4) teab reklaami funktsioone ja liike;
5) tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja tsiteerib nõuetekohaselt;
6) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne
kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;
7) märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
8) väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
9) väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
10)mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega;
11) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik sektor, riigiasutus,
avalik-õiguslik asutus, ärisektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus;
12)selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas;
13)teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi;
14)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused;
15)tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid;
16)kirjeldab õiguste ja kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost;
17)tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust otsida abi;
18)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism;
võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused,
kodanikuühiskond, kodanikualgatus;
19)selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises;
20)tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt pluralismi, kaasamist,
vähemusega arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia
põhimõtete järgi;
21)eristab demokraatiat ja autokraatiat, võrdleb demokraatliku, autoritaarse ja
totalitaarse ühiskonna põhijooni;
22)selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid;
23)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, põhiseaduslik
institutsioon, põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võim, opositsioon,
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koalitsioon, täidesaatev võim, president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik
omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, valimised, kodakondsus, kodanik,
alaline elanik;
24)tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti
riigi poliitilist ja halduskorraldust;
25)mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab,
kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti ning
kasutada elektroonilist Riigi Teatajat (eRT);
26)teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- ja omavalitsusasutuste
portaalide kasutusvõimalusi;
27)tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
kodakondsuse saamise tingimusi;
28)selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid;
29)teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on;
30)nimetab Eesti parlamendierakondi;
31)teab Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi;
32)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus,
kodanikuosalus, kodanikualgatus;
33)iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel;
34)mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ning
eesmärke;
35)analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub
lahendusi;
36)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted,
nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja
kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus,
sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse;
37)tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla
omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu;
38)analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimist ning karjääri
plaanides;
39)teab eelarve koostamise põhimõtteid, oskab arvutada netopalka;
40)teab oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;
41)kirjeldab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid ning ettevõtluse ja riigi rolli
majanduses; selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse,
üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega.
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4. Õppeaine inimeseõpetus
4.1. Õppeaine kirjeldus
Inimeseõpetuse õppeaine üldeesmärk on edendada õpilase sotsiaalseid
toimetulekuoskusi, et kujundada õpilases terviklik isiksus, kes on sotsiaalselt
kompetentne, terviseteadlik ning hindab üldinimlikke väärtusi.
Inimesõpetuses käsitletakse inimest ning teda ümbritsevat sotsiaalset keskkonda
tervikuna. Õppeaine on lõimitud kõigis kooliastmetes. Väärtuskasvatus ning hoiakute
kujundamine leiab aset üksteist mõistvas õpikeskkonnas ning on suunatud positiivse
emotsiooni saamisele. Õppeaine edastamisel hinnatakse õpilase isikupära ning
austatakse isiklikke seisukohti.
Inimeseõpetuse õpetamisel lähtutakse igapäevaeluga seonduvate ülesannete
lahkamisel mõistmisest, tähendusrikkusest. Tähtsal kohal on aktiivõppemeetod (mh
õppekäigud).

4.2. Õppeaine õpetamise eesmärgid
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja:
1) väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate
enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste kujunemist;
2) suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma
käitumist ja tegevust, sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist
kavandades;
3) loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt
konflikte lahendades;
4) mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja
sotsiaalne arengu eest;
5) hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda
ega teiste inimeste ega keskkonna turvalisust;
6) suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke
väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne, õiglus jne.

4.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes
3. klassi lõpetaja:
1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja
väärtused on erinevad;
2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
3) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse
allikana;
4) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning
väärtustab neid;
5) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas
ohuolukorras abi kutsuda;
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6) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;
7) teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;
8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude
eest ning plaanib oma aega ja igapäevaseid tegevusi;
9) oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma
tundeid ning teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
10)teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja
ebaõiglane käitumine.

4.3.1. Õppesisu 1. klassis
Inimene. Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese
väärtus. Viisakas käitumine.
4.3.1.1. Õpitulemused 1. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha;
2) teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad sugupooled;
3) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest;
4) väärtustab iseennast ja teisi;
5) mõistab viisaka käitumise vajalikkust.

4.3.2. Õppesisu 2. klassis
Mina ja tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Tervislik eluviis:
mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Abi saamise võimalused.
Esmaabi.
Mina ja minu pere. Kodu. Koduarmastus. Perekond. Abivalmidus, kohuse- ja
vastutustunne. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud
kodus ja koduümbruses.
Mina ja kodumaa. Eesti – minu kodumaa. Naaberriigid. Kodukoht: küla, vald, linn,
maakond. Eesti Vabariigi riiklikud, rahvuslikud ja kodukoha sümbolid. Rahvakalendri
tähtpäevad. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus.
Mina ja aeg. Aja plaanimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus
ja ausus. Asja väärtus ja hind.
• Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Lapse õigused ja kohustused.
4.3.2.1. Õpitulemused 2. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolt kanda;
2) mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus,
liikumine ja sport;
3) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise
võimalusi (nt haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas,
puugihammustus, põletus ja rästikuhammustus);
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4)
5)
6)
7)
8)

teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi;
väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres;
selgitab lähemaid sugulussuhteid;
jutustab oma pere traditsioonidest;
kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval
käituda ning valib ohutu tee sihtpunkti;
9) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi;
10)oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti;
11) leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha;
12)tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat;
13)kirjeldab rahvakombeid;
14)teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid;
15)oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist;
16)selgitab asjade väärtust;
17)oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata
võtta;
18)väärtustab ausust asjade jagamisel;
19)teab ja väärtustab igaühe individuaalsust, õigust olla erinev;
20)nimetab enda õigusi ja kohustusi;
21)teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused.

4.3.3. Õppesisu 3. klassis
Mina ja tervis. Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Vaimne ja
füüsiline tervis. Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport.
Ohud tervisele ja toimetulek ohuolukorras. Ravimid. Abi saamise võimalused. Esmaabi.
Mina ja meie. Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise
eest hoolitsemine ja teiste abistamine. Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandust palumine
ja vabandamine. Oma muredest rääkimine ja tunnete väljendamine. Oskus panna end
teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevusest. Hea ja halb käitumine.
Südametunnistus. Käitumisreeglid. Käitumise mõju ja tagajärjed. Liiklusreeglid. Mäng ja
töö. Õppimine. Kohusetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus.
Mina: teave ja asjad. Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju.
Turvaline käitumine meediakeskkonnas. Raha. Raha teenimine, kulutamine ja
laenamine. Oma kulutuste plaanimine.
4.3.3.1. Õpitulemused 3. klassis
Õpilane:
1) suhtub endasse positiivselt;
2) väärtustab ennast ja teisi;
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3) väärtustab õigust olla erinev: teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja
väärtused on erinevad;
4) teab enda õigusi ja kohustusi ning et õigustega kaasnevad kohustused;
5) mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma aega ja igapäevaseid
tegevusi.
6) eristab vaimset ja füüsilist tervist;
7) teab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja puhkus
ning liikumine; väärtustab tervislikku eluviisi;
8) teab, mis võib ohustada tema tervist ja kuidas ohuolukorras abi kutsuda.
9) teab inimese eluks vajalikke olulisi vajadusi;
10)sõnastab oma tundeid ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
11) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse
allikana;
12)väärtustab hoolivust, ausust, õiglust, lubadustest kinnipidamist ja vastutustunnet,
leppimise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes;
13)mõistab oma õigust keelduda ennast kahjustavast tegevusest;
14)teab, kelle poole pöörduda mure korral; mõistab, et kiusamine on
mitteaktsepteeritud käitumine;
15)eristab head ja halba käitumist, teab käitumise tagajärgi ja oskab anda neile
hinnangut;
16)teab, mida tähendab vastutustundlikkus ja südametunnistus;
17)tunneb üldtunnustatud käitumisreegleid ja teab nende vajalikkust;
18)tunneb liikluseeskirja, mis tagab tema turvalisuse ning oskab käituda turvaliselt
liikluses;
19)teab tegureid, mis soodustavad või takistavad keskendumist õppimise ajal, ning
planeerib oma tegevusi nädalas;
20)teab, kuidas olla hea kaaslane, käitub teisi arvestades ning teeb koostööd;
21)kirjeldab erinevate meeltega tajutavaid teabeallikaid;
22)teab, et meediakeskkond pole alati turvaline, et reklaamid mõjutavad inimeste
käitumist ja otsuseid;
23)teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning seda, et raha teenitakse
tööga;
24)mõistab oma vastutust asjade hoidmise ja laenamise eest;
25)teab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine; hoidmine, kulutamine
ja laenamine;

4.4. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja
armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;
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2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid
sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja
koostööd;
3) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu
uimastiteta; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi
kahjustavast tegevusest;
4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas;
5) kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja
tähtsust igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi
arvestada;
6) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja
mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas
aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda;
7) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi
komponente igapäevaelus;
8) teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda;
9) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad
tervist.

4.4.1. Õppesisu 4. klassis
Tervis. Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist
mõjutavad tegurid. Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise
võimalused.
Tervislik eluviis. Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise
põhimõtted. Toitumist mõjutavad tegurid. Kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted.
Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni.
Murdeiga ja kehalised muutused. Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja
emotsionaalsed muutused murdeeas. Kehaliste muutuste erinev tempo murdeeas.
Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine. Suguline küpsus ja soojätkamine.
Turvalisus ja riskikäitumine. Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues.
Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja ohukäitumise valikud tehes; iseenda vastutus.
Vahendatud suhtlemine. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega
seotud situatsioonides. Valikud ja vastutus seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja
teiste levinud uimastite tarbimisega seonduvad riskid tervisele.
4.4.1.1. Õpitulemused 4. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust
nendest mõistetest lähtuvalt;
2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid ning oskab mõõta ja hinnata kehakaalu,
kehapikkust, kehatemperatuuri ning pulsisagedust;
3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende
mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;
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4) kirjeldab üldisi stressi tunnuseid ja stressiga toimetuleku võimalusi;
5) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;
6) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid;
7) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid;
8) oskab plaanida oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest;
9) väärtustab tervislikku eluviisi;
10)kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi
seoses keha ning tunnetega;
11) aktseptib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda;
12)teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel on oma arengutempo;
13)teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega;
14)kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;
15)selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda
järgida;
16)teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning oskab abi kutsuda;
17)mõistab meedia kaudu suhtlemisel ohtusid oma käitumisele ja suhetele ning
vastutust oma sõnade ja tegude eest;
18)demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja
sotsiaalseid oskusi tubaka, alkoholi ning teiste uimastitega seotud olukordades:
emotsioonidega toimetulek, enesetunnetus, kriitiline mõtlemine, probleemide
lahendamine ja suhtlusoskus;
19)kirjeldab tubaka, alkoholi ja teiste uimastite tarbimise kahjulikku mõju tervisele;
20)väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist.

4.4.2. Õppesisu 5. klassis
Haigused ja esmaabi. Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja
mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise
võimalused. AIDS. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi erinevates olukordades. Käitumine
õnnetusjuhtumi korral.
Keskkond ja tervis. Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana.
Suhtlemine. Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne
kuulamine. Tunnete väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. Kehtestav,
agressiivne ja alistuv käitumine. Ei ütlemine ennast ja teisi kahjustava käitumise puhul.
Suhted teistega. Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja
hoolitsemine. Sallivus enda ja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhetes.
Empaatia. Vastutus suhetes. Kaaslaste mõju ja surve. Erinevuste ja mitmekesisuse
väärtustamine. Isikute iseärasused. Soolised erinevused. Erivajadustega inimesed.
Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine.
Otsustamine ja konfliktid ning probleemilahendus. Otsustamine ja probleemide
lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme lahendades. Tagajärgede
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arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. Konfliktide olemus ja
põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed.
Positiivne mõtlemine. Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning
teistes, nende märkamine.
4.4.2.1. Õpitulemused 5. klassis
Õpilane:
1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi;
2) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest;
3) kirjeldab, kuidas hoida ära õnnetusjuhtumeid ning kuidas ennast ja teisi abistada
õnnetusjuhtumite korral;
4) teab, kuidas ohuolukorras turvalistelt käituda ja abi kutsuda, ning demonstreerib
õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd,
minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik, päikesepiste jm);
5) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada;
6) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja
tehiskeskkonnast;
7) toob näiteid tegurite kohta, mis mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja
tervislikkust;
8) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele;
9) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust;
10)kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju
verbaalsele suhtlemisele;
11) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise jt tõhusa suhtlemise võtteid;
12)mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele ning demonstreerib õpisituatsioonis,
kuidas oma tundeid empaatiliselt ja suhteid tugevdavalt väljendada;
13)teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele ja toob näiteid eelarvamuste mõju
kohta igapäevasuhtluses;
14)eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab
nende käitumiste mõju suhetele;
15)teab, et ei ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning demonstreerib
õpisituatsioonis kehtestava käitumise võtteid;
16)kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja
hoolitsemise) toimimist igapäevaelus;
17)oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;
18)väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist;
19)demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast
ning väärtustab empaatilist suhtlemist;
20)väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat;
21) kirjeldab kaaslaste mõju ja survet otsustele, mõistab otsuste tagajärgi;
22)mõistab isiku iseärasusi, teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi;
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23)nimetab ning väärtustab enda ja teiste positiivseid omadusi ning teadvustab
soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi;
24)teab probleemide erinevaid lahendusviise ja oskab neid õpisituatsioonis
kasutada;
25)kirjeldab erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid ning mõistab nende
tagajärgi;
26)selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut;
27)selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktseptib konflikte kui osa elust;
28)teab konfliktide lahendamise tõhusaid viise ja demonstreerib neid
õpisituatsioonis;
29)nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi;
30)väärtustab positiivset mõtlemist.

4.4.3. Õppesisu 6. klassis
Inimeseõpetuse 6. klassi õppe- ja kasvatuseesmärgid on seotud eneseregulatsiooniga.
Peamine eesmärk on õpilases luua arusaam enda iseloomust ning võimaldada läbi
vastastikuse austuse leida sõprust, toetust ja teha koostööd.
4.4.3.1. Õpitulemused 6. klassis
Õpilane
1) kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust
igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada,
demonstreerides seda õpisituatsioonis;
2) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja
armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid
sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja
koostööd;
4) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja
mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise;
5) demonstreerib, kuidas õpisituatsioonis tõhusalt verbaalselt oma tundeid
väljendada, aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda;
6) teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel;
7) teab karjäärivõimaluste valikutest.

4.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes
9. klassi lõpetaja:
1) teab nimetada ja demonstreerib õpisituatsioonis mõningaid enesekasvatuse
viise;

75

2) teab, mis on tervislik eluviis, oskab igapäevaelus teha tervislikke valikuid ja
analüüsida end vastutust valikutes, sh tulevast haridusteed ja tööelu
kavandades;
3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende
rakendamise tähtsust igapäevaelus;
4) teab, mis arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära
teiste eluperioodide seas;
5) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab
turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles; väärtustab
seksuaalõigusi;
6) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja
sotsiaalseid oskusi riskikäitumisega seotud olukordades;
7) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ning demonstreerib õpisituatsioonis
oskust keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi;
8) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende
vajalikkust rühmas ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
9) teab ning oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks ning
demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab tõhusat
käitumist ohuolukordades;
10)teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust
ja armastust vastastikuse toetuse allikana;
11) teab inimest abistavate elukutsete töö sisu ja eeldatavaid võimeid,
isiksuseomadusi jms ning analüüsib enda sobivust selleks tööks.

4.5.1. Õppesisu 7. klassis
Inimene. Inimese elukaar ja murdeea koht selles. Areng ja kasvamine. Arengut ja
kasvamist mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. Murde- ja noorukiea koht elukaares.
Inimene oma elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. Vastutus
seoses valikutega.
Inimese mina. Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide,
võimete ja väärtuste määramine. Konfliktide vältimine ja lahendamine.
Inimene ja rühm. Erinevad rühmad ja rollid. Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus.
Reeglid ja normid rühmas. Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. Rühma kuulumine,
selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja toimetulek
sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet.
Turvalisus ja riskikäitumine. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida
riskikäitumist: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine,
probleemide lahendamine, suhtlusoskus. Hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga.
Erinevad legaalsed ja illegaalsed uimastid. Uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline
mõju.
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Inimese mina ja murdeea muutused. Varane ja hiline küpsemine – igaühel oma tempo.
Muutunud välimus. Nooruki põhimured küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja
mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübid. Lähedus suhetes. Sõprus. Armumine.
Käimine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus seksuaalsuhetes ja turvaline
seksuaalkäitumine.
4.5.1.1. Õpitulemused 7. klassis
Õpilane:
1) iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid üleminekul lapseeast
täiskasvanuikka;
2) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning
keskkonnategurid;
3) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab
enda vastutust oma eluteed kujundades;
4) kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, enesetreeningut,
eneseergutust ja - karistust ning enesesisendust;
5) selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang;
6) kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise võimalusi;
7) kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi
määrates;
8) väärtustab enesekasvatust ning toob näiteid enesekasvatusvõtete kohta;
9) kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi;
10)demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise;
11) iseloomustab erinevaid rühmi ja toob näiteid enda kuuluvuse kohta erinevatesse
rühmadesse;
12)võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab enda rolli, õigusi ja
kohustusi erinevates rühmades;
13)mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ning korraldamisel;
14)kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid külgi;
15)demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega;
16)selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes;
17)demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi
uimastitega seotud olukordades: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine,
ohuolukordade ärahoidmine, ei ütlemine, kehtestav käitumine, abi andmine ja abi
kutsumine;
18)demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla
korral;
19)eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste
tervise kaitsel;
20)kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele;
21)kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi;
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22)selgitab, milles seisneb suguküpsus;
23)kirjeldab
omadusi,
mis
teevad
noormehe
ja
neiu meeldivateks
suhtluskaaslasteks;
24)selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist;
25)kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja
meeldimist, sõprust ja armumist;
26)kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes;
27)selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.

4.5.2. Õppesisu 8. klassis
Tervis. Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja
sotsiaalne tervis. Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku
tervisenäitajad. Tervislik eluviis ning sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus.
Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid. Tervisealased infoallikad ja teenused.
Tervise infoallikate usaldusväärsus. Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana. Kehaline
vormisolek ja sobiva kehalise aktiivsuse valik. Toitumise mõju tervisele. Toitumist
mõjutavad tegurid. Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja
mõttelaad. Stress. Stressorid. Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. Kriis, selle
olemus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi otsimine ja leidmine.
Suhted ja seksuaalsus. Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, säilitamine ja
katkemine. Suhete väärtustamine. Armastus. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted,
seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, soojätkamine, seksuaalne areng. Seksuaalne
orientatsioon. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele.
Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine. Rasestumisvastased meetodid.
Seksuaalõigused. Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. HIV ja AIDS. Abi ja nõu
saamise võimalused.
Turvalisus ja riskikäitumine. Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju
inimese tervisele ja toimetulekule. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused
riskikäitumisega toimetulekul. Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile.
Uimastitega seonduvad vääruskumused. Uimastite tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed,
majanduslikud ja juriidilised riskid. Sõltuvuse kujunemine. Esmaabi põhimõtted ja
käitumine ohuolukordades.
Inimene, valikud ja õnn. Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus,
väärtushinnangud ja prioriteedid elus. Mina ja teised kui väärtus. Õnn. Toimetulek
iseenda ja oma eluga õnne eeldusena.
4.5.2.1. Õpitulemused 8. klassis
Õpilane:
1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju
ning seost;
2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt;
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3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning
demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise, kuidas langetada otsuseid
tervisega seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega;
4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise
võimalusi ja usaldusväärsust;
5) analüüsib
enda
tervise
seisundit
ning
teab,
mis
tegurid
ja
toimetulekumehhanismid aitavad säilitada inimese vaimset heaolu;
6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele;
7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele;
8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele
ja sotsiaalsele tervisele;
9) oskab plaanida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab
kehalist aktiivsust eluviisi osana;
10)selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid;
11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise
mittetõhusatest, teab abi ja toetuse võimalusi;
12)kirjeldab kriisi olemust ning seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja
toetuse võimalusi;
13)kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid
sotsiaalse tervise kontekstis;
14)demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja
säilitamisele: üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine;
15)väärtustab tundeid ja armastust suhetes;
16)selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete
osa selles arengus;
17)kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise;
18)selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes;
19)selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele;
20)kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid;
21)kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;
22)teab, mis on HIV ja AIDS; teab HIVi nakatumise teid ning nakatumise vältimise
võimalusi;
23)eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest;
24)väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ning kirjeldab
seksuaalõigusi kui seksuaalsusega seotud inimõigusi;
25)nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes;
26)kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja
toimetulekule;
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27)kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise
võimalusi indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab
ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil;
28)kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb;
29)kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud
olukordades;
30)teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma,
diabeedi, elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral;
31)demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid õnnetusjuhtumite ja traumade
korral (nt kuumakahjustus, teadvusekaotus, südameseiskumine, uppumine jne);
32)analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda
valikutega elus;
33)mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ning rahulolu.
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