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2. Kooli valikainete kavad 
 

2.1. Ainevaldkond keel ja kirjandus 

 

Kursuse nimetus: Eesti kirjanduse tüvitekstid 

Kursuse eesmärk:  

Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele süvendatud teadmisi eesti kirjanduse olulisematest 

kirjanikest ja teostest. Rõhk lasub siinkohal küsimusel: kuidas on need teosed aidanud meil 

kujundada oma identiteeti. Lähivaatluse alla tulevad teosed ja autorid, kelle panus eesti 

kirjandusse ja kultuuri laiemalt on aidanud ehitada meie rahvuslikku müüti ja kes on olnud 

osalised meie ühise kultuuriruumi loomisel. 

Õpitulemused:  

Üldjoontes ühtivad kursuse õpitulemused riikliku õppekava vastava ainevaldkonna 

kohustuslike kursuste õpitulemustega, kuid kursusel on ka spetsiifilisi õpitulemusi ning need 

on järgmised: 

Õpilane: 

1. analüüsib kirjanduse ja rahvusliku identiteedi omavahelisi suhteid; 

2. määratleb õpitud autorite rolli oma ajastus ning praegu; 

3. toob käsitletud teoste põhjal näiteid, kuidas kirjandus on aidanud eestlastel end määratleda; 

4. on lugenud terviklikult vähemalt üht eesti kirjanduse tüvitekstide hulka kuuluvat 

proosateost ja üht luulekogu; 

5. on vaadanud vähemalt üht eesti kirjanduse tüvitekstide hulka kuuluva teose põhjal 

valminud filmi, analüüsib kirjandus- ja filmikeele erinevusi; 

6. on vaadanud katkendeid eesti kirjanduse tüvitekstide hulka kuuluvate teoste põhjal 

lavastatud näidenditest/üht terviklavastust. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Sissejuhatus 

Kirjanduse roll üksikisiku ja rahvuse kujunemisel. Eesti kirjanduskaanon. Tüviteksti 

määratlus. 

2. Eesti kirjanduse tüvitekstid ja nende autorid:  

luule – Juhan Liiv, Gustav Suits, Betti Alver, Hando Runnel, Juhan Viiding; 

proosa – August Gailit, Anton Hansen Tammsaare, Karl Ristikivi, Jaan Kross, Mati Unt, 

Andrus Kivirähk; 

draama – August Kitzberg. 

3. Kirjandus ja teised kunstid: 

Eesti kirjandus ja teater. 

Eesti kirjanduse ja film. 

Eesti kirjandus ja kujutav kunst. 

4. Eesti kirjandus maailma kontekstis. 

 

Kursuse nimetus: Loovkirjutamine 

Kursuse eesmärk:  

Enda kirjandusliku ande avastamine ja arendamine 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  

loovkirjutamine  õpitulemuste saavutamist. 
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Kursus toetab järgmisi oskusi: 

1. Oskus luua omaloomingulisi tekste erinevates žanrites. 

2. Oskus parandada oma teksti stiili ja sõnavara. 

3. Oskus analüüsida ilukirjanduslikku teksti. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Verbaalse loomingulisuse võimalused ja tähtsus. 

Erinevad loomingulisuse inspiratsiooniallikad (heli, rütm, värvid, pildid).  

Erinevas žanris kirjutamine (luule, proosa, draama). 

Rühmaga jutu kirjutamine. 

 

Kursuse nimetus: Ortograafia 

Kursuse eesmärk:  

1. Eesti õigekeele oluliste teemade kordamine 

2. Individuaalse taseme teada saamine ja oma vigade analüüs 

3. Aktuaalsete õigekeelsusküsimustega tutvumine  

Õpitulemused :  

Õpilane: 

1. valdab korrektselt eesti kirjakeelt oluliste teemade ja vajaliku sõnavara ulatuses 

2. analüüsib ja hindab kriitiliselt oma keelekasutust 

3. teab keele muutumise tendentse ja on kursis emakeele praeguse olukorraga 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Täheortograafia 

Veaohtlikke vorme morfoloogias 

Suur ja väike algustäht 

Kokku- ja lahkukirjutamine 

Kirjavahemärgid 

 

Kursuse nimetus: Sõnastusõpetus 

Kursuse eesmärk: 

1. Õpetada erinevaid osaoskusi:  funktsionaalset lugemist ja eri tekstiliikide põhjal emakeele 

kasutamist väärtustavat kirjutamist.  

2. Valmistada õpilasi ette emakeele riigieksamiks üldharivate teadmiste ja praktiliste 

abivahendite, harjutusvara jt tekstidega kirjakeele ja sõnavara rikastamiseks. 

3. Arendada nii igapäevasuhtluseks kui ka riigieksamiks õpilaste sõnaseadmisoskust ja 

mõttetäpsust ning keelekasutuse otstarbekust. 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1. Tutvub ja õpib kasutama tähtsamaid keelehooldeallikaid. 

2. Teab leksika mõisteid, sõna tähendust, tunneb põhilisi oma- ja võõrsõnu, oskussõnavara, 

neologisme, murde- ja slängisõnavara. 

3. Mõistab ja eristab leksikaalseid suhteid: sama või lähedane tähendus –erinev vorm 

(sünonüümid, antonüümid); sama või lähedane vorm – erinev tähendus (homonüümid, 

paronüümid). 

4.Jälgib ja omandab eesti keelekultuuri, kirjalikku ja suulist ütlemisviisi, lausete õigekeelsust 

eri liiki tekstides (tarbe-, teadustekstid, ametikirjad, riigieksamitestide lugemis- ja 

kirjutamisosa tekstid, meedia jt). 

Kursuse sisu (põhiteemad): 1. Keelehooldeallikate tutvustamine ja nende praktiline 

kasutamine tööülesannete lahendamisel: ÕS 2006;Veeb-i ÕS; T. Erelt. Eesti ortograafia;  M. 

Erelt, T. Erelt, K. Ross . Eesti keele käsiraamat; M. Erelt. Lause õigekeelsus;  Võõrsõnade 

leksikon; jt teised sõnaraamatud; Keelenõuande koduleht; Keelenõuanne soovitab 1.-4 jt. 
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2. Sõna tähenduse motiveerimatuse  mõtestamine ; näidisharjutusvara abil oma- ja võõrsõna, 

sünonüümika, sõnapesade, tuletiste, slängi, oskus- ja ametikeele, kujundliku keele eristamine 

ja sobiva sõnastuse kasutamine õiges  kontekstis. 

3. Ettevalmistus lugemisülesannete mõistmiseks: funktsionaalne lugemine – tööülesannete 

täpne järgimine ja mõistmine, konkreetsetele küsimustele vastamine; näpunäiteid suuliseks 

keelekasutuseks ning ettekannete koostamiseks, esitamiseks. 

4. Lausete ja sõnavara õigekeelsuse omandamine eri tekstiliikide koostamisel/ kasutamisel. 

5. Eri liiki tekstides  (kirjandid, meedia-, tarbetekstid, ametikirjad, ilukirjandus jm) 

korrigeerimisharjutuste ja sõnavaraprobleemidega materjali abil väljendusõpetuse selguse, 

täpsuse omandamine ning eesti keele väärtustamine. 

6.  Konkreetsete tekstitüüpide ehituse jälgimine ja omandamine praktiliste ülesannete kaudu. 

7. Järjepidev selgitustöö tasakaalu hoidmisest  eesti keele ja võõrkeelte kasutamise vahel 

igapäevaelus, õpilasloomingus ja -teaduses. 

 

Kursuse nimetus: Meediamull 
Kursuse eesmärk:  

Arendada noorte meediahuvi ja silmaringi, kriitilist mõtlemist ning tähelepanelikkust, 

laiendada teadmisi ajakirjandusest, pakkuda meediateadmiste ja-oskuste proovilepanekut 

võistluse vormis. 

Õpitulemused:  

1. õpilane teab päevakajalisi olulisi meediasündmusi; 

2. tunneb Eesti meedia ajalugu; 

3. oskab  teha pressifotot, teleuudist, raadiouudist ja intervjuud. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Tähtsamad meediakanalid 

2. Kvaliteetajakirjandus 

3. Olulisemad ajakirjandusžanrid 

4. Audiovisuaalne meedia  

5. Meediaajalugu 

6. Päevakajalised uudised 

 

Kursuse nimetus: Väitlusõpetus 

Kursuse eesmärk:  

Kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja argumenteeritud 

esinemise ning tagasiside arendamisele. 

Õpitakse argumente koostama ja oma mõtteid selgemalt väljendama - peale teoreetilise osa 

tegeldakse  väitlusega ka praktiliselt.  

Õpitulemused: 

Kursuse läbinud õpilane  

1. oskab väljendada ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt; 

2. suudab argumenteerida veenvalt ning osata kaitsta oma seisukohti; rakendada kriitilist 

mõtlemist; 

3. on tutvunud väitlusvõistluste võimalustega ja on arendanud avaliku esinemise oskust; 

4. tunneb avalikule esinemisele esitatavaid nõudeid; 

5. argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 

6. moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; 

jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. 
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2. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni 

struktuur, tõestusmaterjal, topos.  

3. Ümberlükkamine, taastugevdamine.  

4. Ristküsitlus. 

5. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine. 

 

Kursuse nimetus: Koolileht 
Kursuse eesmärk:  

Kursus on mõeldud selge pilgu ja maailmast (eelkõige koolielust) huvitatud noortele, kes 

soovivad anda oma panuse meie koolis toimuva jäädvustamisele. Samuti neile, kellele 

meeldib kirjutada ning oma kirjapandut teistega jagada. Kursus arendab nii õpilase kirjutamis- 

kui ka suhtlusoskust ning on heaks baasiks inimesele, kes soovib edaspidises elus tegeleda 

avaliku elu sfääris. 

1. Õpilaste algatusvõime ja kirjutamisoskuse arendamine 

2. Meeskonnatöö harjutamine 

3. Koolilehe perioodiline ilmumine 

Õpitulemused: 

Õpilane  

1. oskab kirjutada erinevas žanris tekste  

2. kasutab emakeeletunnis omandatud enda ja kaaslaste teksti korrigeerimiseks 

3. suudab tähtaegadest kinni pidada 

4. arendab oma kirjutamisoskust 

5. arendab oma meeskonnatöö oskust 

6. oskab suhelda erinevate inimestega 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Erinevate ajakirjanduslike lugude põhijooned ja nende kirjutamine (arvamustekst, uudis, 

reportaaž, olemuslugu, portreelugu, huvilugu). 

Ajakirjanduslik foto 

Tervikliku lehenumbri kokkupanek. 

Ajakirjanduseetika 

Turustamine. 

 

Kursuse nimetus: Sõnakunst 
Kursuse eesmärk:  

1. Koondada sõnakunstihuvilisi noori, keda köidab humanitaarselt vaimne hoiak ja tahe end 

sõnakunsti viljelemises arendada. 

2. Õpilaste eneseväljenduse juhendamine suuliselt ja kirjalikult. 

3. Suunata huvilisi kirjaniku ja iseenda kunstiliselt loodud teksti sõnumit mõtestatult ja 

emotsionaalselt usutavalt esitama. 

4. Osaleda võimetekohaselt maakondlikel ja üleriigilistel omaloomingu viljelemise võistlustel 

ja sõnakunstialastel etluskonkurssidel. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste 

„Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“  õpitulemuste saavutamist. 

Õpilane: 

1. Valib tuntud autorite (L. Koidula, B. Alver, vennad Liivid, Tammsaare jpt)  loomingut ja 

osaleb poeetikakeskse  loomingu  analüüsis, tõlgendamises, kriitilise lugemise protsessis ja 

kunstiliselt maitsekas ja emotsionaalses esitamises. 

2. Koostab valitud autori loomingu põhjal kava, esindades maakondlikul või üleriigilisel 

kirjandusvõistlusel oma kooli väärikalt. 
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3. Juhib või osaleb oma kooli kirjandusüritusel  „Hämara aja häälutused“  eri  žanris loodud 

loovtöödega, hinnates adekvaatselt  ka kaasõpilaste  omaloomingulisi katsetusi. 

4. Tunneb omaloomingu viljelemisel ja loovusele keskendumisel mõjutamise viise, poeetika 

ja keele põhivahendeid,  näidates eepika ja lüürika eri žanrite väljenduslikkust. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Kunstilise sõnaseade arendamine vaba loovuse kaudu: omaloomingu viljelemine eri 

tekstiliikide abil, eri stiilide, kunstilise  kujundi võttestiku omandamine. 

2.  Luule mõtestamine, tõlgendamine, seos draamaga (etlemine ilmeka lugemise  võttestiku 

abil, hääletreening, luuleteraapia), etlejad esitavad luulet  ja teised analüüsivad lugemist  

seoses vabariiklike luule ja proosa võistulugemistega: L. Koidula, vendade Liivide 

luulevõistlused, B. Alveri luulelavastus, A.H. Tammsaare proosa lugemine. 

3. Koolisiseste kirjandus- või luuleõhtute ettevalmistamine  ja korraldamine, nt „Hämara aja 

häälutused“, luuletuba „Mina ja luule“, „Mina ja muusika“, kohtumine kirjanikuga jt. 

4. Õpilasloomingu kogumine ja noorte loominguline innustamine VGs loodavate trükiste 

(almanahh, luulevihik, aforismid jm) väljaandmiseks. 

5. Loovtööde redigeerimine ja toimetamine. 

6. Sõnakunstialases valdkonnas  osalevatele noortele uurimistemaatika ja uurimistööde 

juhendamine. 

 

Kursuse nimetus: Kirjanduslik blogimine 

Kursuse eesmärk:  

1. Pakkuda õpilase kanalit, mille kaudu edastada maailmale oma mõtteid 

2. Luua kirjandushuviliste õpilaste grupp, kes inspireeriks üksteist. 

3. Arendada õpilaste kirjaliku eneseväljenduse oskust 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist 

Õpilane  

1. loob enda vajadustele vastava keskkonna oma mõtete levitamiseks  

2. oskab väljendada oma mõtted arusaadavalt 

3. oskab anda ja vastu võtta tagasisidet  

4. leiab vahendeid, kuidas jõuda oma kirjutatuga rohkemate inimesteni 

5. avastab enda jaoks uut ja huvitavat kirjandust 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Blogi loomine (keskkonna valimine, oma nime leidmine, kujundus, kirjastiil, 

värvilahendused). 

Toimiva blogi kirjutamine (postituste sagedus, nende pikkus, pildid ja gif´id postitustes). 

Oma blogi levitamine (keskkonnad, kus oma blogi reklaamida, blogirollid). 

Suhteline lugejatega (kommentaaride kirjutamine ja neile vastamine, turvalisuse küsimus). 

Blogimise eetika (autoriõigus, blogi-mina ja päris-mina). 
 


