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Aine kirjeldus 

Gümnaasiumi kirjandusõpetus, toetudes põhikooli kirjandustundides omandatule, jätkab teksti- 

ja lugejakeskset kirjandusõpetust. Erilist tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui terviku 

mõistmisele, tekstide analüüsile ja tõlgendamisele eri vaatepunktidest. Kuna sõnakunstiteos 

põhineb kujundil, siis on ainesisus rõhutatud kirjanduse kunstilist aspekti, mis hõlmab 

kirjanduse poeetika tundmist ning kujundlikkuse mõistmist selle mõttelis-tundelises ühtsuses ja 

mitmetähenduslikkuses. Diakroonilise, s.o kirjandusloolise lähenemise kõrval on eelistatum 

sünkrooniline, s.o voolule, suunale, žanrile või teemale keskenduv, käsitlus või nende kahe 

lähenemisviisi põiming, kus tekstikeskselt analüüsilt liigutakse tekstiväliste taustade, ülevaadete 

ja seosteni. Kirjandusõpetus juhindub õppeainesisesest lõimingust, kus mitmesugused 

keelelised, teaduslikud, ajaloolised ja kultuurilised teadmised ning oskused on omavahel 

täiendussuhtes, kuid pöörab tähelepanu ka ainetevahelisele lõimingule, aidates paremini aru 

saada kunstist, muusikast, teatrist, filmist, pärimuskultuurist ning tänapäeva kultuurist 

laiemaltki. 

 

Õppe-kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

 loeb ja väärtustab eesti olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, 

 suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga; 

 väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui 

loojat; 

 väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja 

 mõttemaailma arendajat; 

 loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre ning 

eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 

 mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi 

võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika); 

 tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta teose 
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mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit; 

 kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab oma eetilisi ja esteetilisi 

väärtushinnanguid ning maailmavaadet; 

 analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid, arendab nii suulist kui ka 

kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 

 

Õppe ja kasvatuse rõhuasetused 

Klassis keskendutakse: 

1. õpimotivatsiooni hoidmisele; 

2. õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse 

tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

3. erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 

arendamisele; 

4. pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 

eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

5. õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

6. õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpus õpilane: 

1. teab eesti kirjandusloo tähtsamaid arengujooni, keskseid autoreid ja teoseid; 

2. on lugenud katkendeid eesti kirjanike teostest ning mõnda teost tervikuna; 

3. mõistab kirjandustekstide sisu ja eesmärki ning autori ideid, taotlusi ja seisukohti; 

4. kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 

omavahelisi suhteid, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab neile hinnanguid, otsib nende 

käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast mõne tegelasega; 

5. seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega ning iseenda 
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ja üldinimlike probleemidega; suudab teha üldistusi ja kokkuvõtteid ning kujundab oma 

arvamuse; 

6. oskab resümeerida ja kommenteerida loetud teosekatkendeid kirjalikult, arutleda 

erinevate seisukohtade ja peamiste teemade üle; 

7. mõistab lugedes paremini eestikeelset ilukirjandusteksti ning suudab eesti keeles 

väljendada oma kirjandusalaseid seisukohti. 

 

Õppesisu 

Eesti kirjanduse algus. Kristjan Jaak Peterson. Friedrich Robert Faehlmann, müütilised 

muistendid. – 2t 

Rahvusliku liikumise aeg. Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg”. Lydia Koidula, eesti 

teatri sünd. – 3t 

Eesti kirjandus 19.–20. sajandi vahetusel. Juhan Liivi luule, „Peipsi peal”. August Kitzberg 

„Libahunt”, Eduard Bornhöhe „Tasuja” - 4t 

Eesti kirjandus 20. sajandi I poolel. Luule: Gustav Suits, Villem Ridala, Ernst Enno, Marie 

Under, Betti Alver. Proosa: Friedebert Tuglas „Popi ja Huhuu”, Eduard Vilde „Mäeküla 

piimamees”, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees”, „Tõde ja õigus”, August Gailit 

„Toomas Nipernaadi”, Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil”. Draama: Eduard Vilde 

„Pisuhänd”. – 8t 

Eesti kirjandus 1950. aastatel. Juhan Smuul. – 1t 

Eesti kirjandus 1960.–1980. aastatel. Luule: Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski, Juhan Viiding, 

Hando Runnel, Doris Kareva. Proosa: Mati Unt „Sügisball”; Jaan Kross „Keisri hull”, Viivi 

Luik „Seitsmes rahukevad”. – 5t 

Eesti kirjandus nüüdisajal. Luule: Contra, Kristiina Ehin või teised. Proosa: Tõnu Õnnepalu 

„Harjutused”, Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja”, Urmas Vadi „Unetute ralli”, Leelo 

Tungal 
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„Seltsimees laps”, Mari Saat „Lasnamäe lunastaja”, Diana Leesalu „Kaks grammi hämaruseni”, 

Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöö” või teised. Draama: Andrus Kivirähk „Helesinine 

vagun”, Jaan Tätte 

„Ristumine peateega”, Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portree”. – 12t 

 

Läbivad teemad 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” eesmärgiseadega on kooskõlas järgmised 

taotletavad pädevused: eri liiki tekstide lugemise, tõlgendamise ja koostamise oskus, korrektne 

suuline ja kirjalik väljendusoskus, arutlus- ja suhtlusoskus. Arendatakse ka õpilaste suutlikkust 

oma arvamust kujundada ja väljendada, koostööd teha ning probleeme lahendada. Õppetegevus 

võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid. 

Läbiv teema „Teabekeskkond” on tähtsal kohal. Oskuste kujundamine teabekeskkonna 

vahendite kasutamiseks toimub praktilises tegevuses, mis hõlmab eri allikatest (sh internetist) 

teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste 

laiendamiseks kui ka tekstiloomes. 

Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“. Ilukirjandust ning 

kultuuriteemalisi tekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades 

kujundatakse õpilaste kõlbelisi omadusi, väärtusnorme ja hoiakuid. Oma keele ja kirjanduse 

väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ning rahvast, teiste rahvaste tekstide toel 

kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, ent ka tõdemus inimkonna kultuurilisest 

ühisosast. 

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning „Tervis ja ohutus” käsitlus taotleb 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist 

ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ . Eri liiki tekstide käsitluse kaudu hakkavad 

õpilased märkama ühiskonnas probleeme ja otsima neile lahendusi. 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse 

infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse otsima alternatiivseid lahendusi. 
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Ainetevahelised seosed 

Võõrkeeled. Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte 

õppimise vastu; õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul 

suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise 

vastu. 

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse arendamist. Loodusained. Loodustekstid eesti keele õppekirjanduses ja 

ilukirjanduses aitavad kaasa looduse tundmaõppimisele ning väärtustamisele. Loodusluule 

lugemine ja esitamine, sellega seotud esteetilisemotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose 

looduskirjelduse kui kunstilise kujundi analüüs, selle tähenduse mõistmine teose kontekstis 

ergastab tähelepanu looduse ilule ning väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Keele 

ja kirjanduse valdkonna õppeainetes kinnistatakse kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide 

nimetuste õigekirja. 

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. 

Kirjandusõpetus suunab õpilasi seostama erinevate ajastute teoste probleeme tänapäevaelu ja 

inimestega. Keeletundides kinnistatakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute 

ning ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme. Erinevate tekstidega töötades ning arutluste ja 

väitluste kaudu arendatakse arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise 

oskust. 

Kunstiained. Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja 

väljendusvahendite mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga 

soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja 

seostest ajastu kunstisuundumustega. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami visuaalseid ja 

auditiivseid komponente. Kehaline kasvatus. Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist 

väärtustavat eluhoiakut, väitlustes propageeritakse tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes 

ja rollimängudes kogetakse erinevaid olukordi. Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku 

üldinimlike kõlbeliste väärtuste, sotsiaalsete hoiakute ja tõekspidamistega. 
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Õppeaine lõimingu võimalusi teiste valdkondadega. 

Eesti/vene keel on ühtaegu nii õppe korraldamise keel kui ka keskne õppeaine. Hea keeleoskus 

loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus 

elus. Samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutamise oskust, teksti mõistmist ning tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. 

Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti/vene keele, 

vaid kõigi õppeainete õppimise tulemusel. Kuigi keeleoskust arendatakse järjekindlalt ja 

teadlikult keele- ja kirjandustundides, on vaja pidevat koostööd teiste ainete õpetajatega. 

Võõrkeeled. Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte 

õppimise vastu; õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul 

suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise 

vastu. 

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse arendamist. 

Loodusained. Loodustekstid eesti/vene keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa 

looduse tundmaõppimisele ning väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega 

seotud esteetilisemotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise 

kujundi analüüs, selle tähenduse mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu looduse ilule 

ning väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Keele ja kirjanduse valdkonna 

õppeainetes kinnistatakse kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja. 

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. 

Kirjandusõpetus suunab õpilasi seostama erinevate ajastute teoste probleeme tänapäevaelu ja 

inimestega. Keeletundides kinnistatakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute 

ning ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme. Erinevate tekstidega töötades ning arutluste ja 

väitluste kaudu arendatakse arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise 

oskust. 

Kunstiained. Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja 

väljendusvahendite mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga 
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soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja 

seostest ajastu kunstisuundumustega. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami visuaalseid ja 

auditiivseid komponente. 

Kehaline kasvatus. Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut, väitlustes 

propageeritakse tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes ja rollimängudes kogetakse 

erinevaid olukordi. Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku üldinimlike kõlbeliste 

väärtuste, sotsiaalsete hoiakute ja tõekspidamistega. 

 

Kirjandus 

Kirjanduseõpikud 

e - õpikud 

Kaasaegse eesti kirjanduse tekstikogumik 

DVD 

Meedia: ajakirjandus, raadio, televisiooni kultuurisaated 

Internet 

 

 

 

 

 


