
V KURSUS „EESTI KIRJANDUS“ 10.KLASS 
Eesti keeles  
 
 
 
2.2. õppesisu (teemad),  õppeteema õpitulemused, õppetegevus  
 

Õppesisu 
 
 

Õpitulemused 
 

Õppetegevus  
 

Hindamine (viis 
ja vahendid)  
 

Märkused 

(läbivad 

teemad, 

lõiming, IKT, 

metoodika) 

I kursus eesti kirjandus (35 t) 
1.Eesti 
kirjanduse 
algus  

2. Rahvusliku 
liikumise aeg 

3. Eesti 
kirjandus 19.-
20.sajandi 
vahetusel 

4. Eesti 
kirjandus 
20.sajandi I 
poolel 

 

Tunneb eesti 
kirjandusloo 
tähtsamaid 
arengujooni, keskseid 
autoreid ja teoseid; 
On lugenud 
katkendeid eesti 
kirjanike teostest ja 
mõnda teost 
tervikuna; 
Mõistab 
kirjandustekstide sisu 
ja eesmärki ning 
autori ideid, taotlusi 
ja seisukohti; 
kirjeldab teksti põhjal 
tegelaste välimust, 
iseloomu ja 
käitumist, analüüsib 
nende omavahelisi 
suhteid, võrdleb ja 
vastandab tegelasi, 
annab neile 
hinnangut, otsib 
nende käitumisele 
alternatiivi ning 
võrdleb iseennast 
mõne tegelasega; 
Seostab loetut nii 
võrdlevalt kui ka 
eristavalt tänapäeva 
eluolu ja nähtustega, 
suudab teha üldistusi 

Töö tekstidega, 
teksti analüüs, 
aeglane 
lugemine, 
kommenteeriv 
lugemine, 
lugemine 
etteantud 
parameetrite 
järgi, iseseisev 
lugemine, teksti 
ümberjutustami
ne, eri tüüpi 
plaanide 
koostamine, 
luuletuste 
päheõppimine, 
diskussioon; 
kirjalikud tööd 
(retsensioon, 
essee, 
loovtööd), 
temaatiline 
presentatsioonid
. Paaris- ja 
meeskonnatöö 
 

Testid faktilistele 
teadmistele 
 
Teksti 
illustreerimine 
 
Teksti 
ümberjutustamine 
 
Luuletuse 
päheõppimine 
 
Kirjalik arutelu, 
essee 
 
Luuletuse 
loomine 
 
Ülesannete 
täitmine teksti 
mõistmisele 

Aktiivsed 
meetodid, 
traditsioonilised 
meetodid, 
kommunikatiiv
ne keeleõpe, 
lõiming 
emakeele, vene 
kirjanduse, 
inimese- ja 
ühiskonnaõpetu
sega.   
 
Seos läbivate 
teemadega: 
1.Tervis ja 
ohutus 
2.Kultuuriline 
identiteet 
3.Teabekeskkon
d 
4.Kodanikualga
tus ja 
ettevõtlikkus 
5.Keskkond ja 
jätkusuutlik 
areng 
6.Väärtused ja 
kõlblus 
7.Elukestev õpe 
ja 
karjääriplaneeri
mine 



a kokkuvõtteid, 
kujundab oma 
arvamuse, oskab 
resümeerida ja 
kommenteerida 
loetud katkendit 
kirjalikult, arutleda 
erinevate 
seisukohtade ja 
peamiste teemade 
üle; 
Mõistab lugedes 
paremini eestikeelset 
ilukirjandusteksti 
ning suudab eesti 
keeles väljendada 
oma kirjandusalaseid 
seisukohti. 

 

 
2.3. Hindamine (sh kujundav hindamine) 
Kuupäe

v 
Teema Õpitulemus Hindamise 

viis ja vahend  
Hindamine 

Oktoob
er  

Faehlmanni 
müüdi „Koit 
ja Hämarik” 
illustreerimine 

Mõistab loetud 
teksti, oskab seda 
analüüsida, otsida 
vajalikku infot, 
oskab teksti sisu 
edasi anda läbi 
joonistuse. Oskab 
teha üldistusi ja 
kokkuvõtteid loetud 
teksti põhjal. 

illustratsioon ”5”- illustratsioon vastab 
täpselt teksti sisule (värvid, 
olendid, nähtused, asjad, 
tegevus), kokkuvõte on 
kirjutatud korrektselt ja vastab 
teksti sisule 
”4”- illustratsioonis on 
väheseid 1-2 ebatäpsust või 
midagi puudub, kokkuvõte 
vastab tekstile, kuid on 
mõningaid puudujääke 
”3”- tehtud vaid pool 
ülesandest 

Novem
ber  

 

Faehlmann ja 
Peterson, 
Kreutzwald ja 
Koidula 

Õpilane teab infot 
eesti kirjanduse 
algusest 
põhiteesidena, 
Faehlmanni ja 
Petersoni 
tegevusest , 
Kreutzwaldi ja 
Koidula elust ja 
loomisngust 

Kodune 
ettevalmistus, 
iseseisev töö 
testi vormis 

100% -90%  - „5” 
89% - 75% - „4” 
64% – 50% - „3” 
49% - 20% – „2” 
19% - 0% - „1” 

novem
ber 

 

 Juhan Liivi 
või  Lydia 
Koidula 
luuletus 

Õpilane teab peast 
luuletust, oskab 
seda hästi hääldada, 
loeb ilmekalt ja 
oskab seda proosas 
ümberjutustada 
 

Suuline vastus Hea hääldus, suurepärane peast 
lugemine, hea luuletuse 
mõistmine – ”5” 
Hea hääldus, peast lugemine, 
hea teksti mõistmine, teeb 1 
pausi meeldetuletamiseks –”4” 
Hääldus on halb, loeb peast 



halvasti, teeb korduvalt pause, 
vajab õpetaja abi – ”3” 
Luuletust peast ei tea, ei saa ise 
hakkama – ”2” 

Detsem
ber  

Gustav Suits 
”Sügise laul” 
+ Marie 
Under 
”Jõulutervitus 
1941” 

Õpilane mõistab 
luuletuse sisu, 
oskab selle põhjal 
arutleda, leiab 
epiteete, oskab teha 
üldistusi ja 
kokkuvõtteid 

Luuletuse 
analüüs 

paaristöö 

Analüüs ja kokkuvõte vastab 
hindamiskriteeriumidele – ”5” 
Üks kriteeriumidest ei ole 
täidetud – ”4” 
2 kriteeriumi ei ole täidetud – 
”3” 
2-3 kriteeriumi ei ole täidetud 
– ”2” 
 

  
Veebru
ar  

 

Kas on 
võimalik 
täielik 
vabadus? 
(Tuglas „Popi 
ja Huhuu”) 

Õpilane oskab oma 
mõtteid väljendada, 
teha kokkuvõtteid 
ja üldistusi, teha 
teksti analüüsi, 
kirjeldada teksti 
tegelaste tegevust ja 
iseloomu  

Kirjalik 
iseseisev 
kodune 

ettevalmistus, 
essee 

”5” Teema on avatud, selge 
hoiak, põhjendatud vastus, 
oskus tuua näitena 
kirjanduslikke tegelasi, 
tegelaste kirjeldus on täpne ja 
vastab teksti sisule, 160 sõna, 
õigesti struktureeritud 
”4” on väheseid ebatäpsusi, 
kuigi töö on õigesti 
struktureeritud, oma seisukoht 
on enamjaolt selgelt 
väljendatud ja sisu vastab 
tekstile, 160 sõna, õigesti 
struktureeritud 
”3” kriteeriumid on täidetud 
vaid osaliselt 
”2” sisu ei vasta teemale, 
teema ei ole avatud, on 
märgatavaid puudujääke 
tegelaste kirjelduses, on valesti 
struktureeritud või liiga väike 

Veebru
ar  
 

3.1 Ed.Vilde 
„Inimene on 
oma saatuse 
peremees” 

Õpilane teab teksti, 
oskab ühte 
katkendit tõlkida ja 
selle sisu teistele 
edasi anda. 

Kirjalik 
vastus, essee 
„Igaühel oma 
õnn”+ teksti 

ümberjutusttu
s 

”5” Teema on avatud, selge 
hoiak, põhjendatud vastus, 
oskus tuua näitena 
kirjanduslikke tegelasi, 
tegelaste kirjeldus on täpne ja 
vastab teksti sisule, 160 sõna, 
õigesti struktureeritud, 
ümberjutustus on põhjalik ja 
täpne 
”4” on väheseid ebatäpsusi 
ümberjutustuses, töö on õigesti 
struktureeritud, oma seisukoht 
on enamjaolt selgelt 
väljendatud ja sisu vastab 
tekstile, 160 sõna, õigesti 
struktureeritud 
”3” kriteeriumid on täidetud 
vaid osaliselt 



 

”2” sisu ei vasta teemale, 
teema ei ole avatud, on 
märgatavaid puudujääke 
tegelaste kirjelduses, on valesti 
struktureeritud või liiga väike, 
ümberjutustus on liiga väike ja 
pealiskaudne 

Märts 
 

2.2  Iseseisev 
töö 
„Rühmitused” 

Õpilane teab 
vajalikku 
infot,oskab loetud 
tekstis orienteeruda, 
saab eesti- keelsest 
küsimusest aru ja 
oskab sellele 
põhjalikult vastata 
 

Test - 
küsimustik 

Kõik vastused – 5, 
-1,2 viga  - 4, 
-3,4 viga – 3 

Mai  
 

3.2  Iseseisev 
töö 
Tammsaare ja 
Vilde 

Õpilane teab 
põhifakte kirjanike 
Tammsaare ja 
Vilde eluloost ja 
oskavad nimetada, 
missuguses suunas 
ja mida nad on 
kirjutanud 

Ristsõna 100% -90%  - „5” 
89% - 75% - „4” 
64% – 50% - „3” 
49% - 20% – „2” 
19% - 0% - „1” 

Mai Kujundava 
hindamise 
kokkuvõtlik 
hinne 

Õpilane on aktiivne 
tunnis osaleja, 
osaleb paaris- ja 
rühmatöös, avaldab 
tunnis oma 
arvamust, oskab 
töötada erinevate 
tekstidega 

Kujundava 
hindamise 

kokkuvõtlik 
hinne 

Arvutatakse välja kujundava 
hindamise keskmist hinnet  


