
AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS 

Ainevaldkonna pädevused 

 

I KOOLIASTE   

Õpilane 

peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei 

tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; tahab õppida, 

tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, paaris ja 

rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise 

vahel;  teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; oskab end 

häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; oskab 

koostada päevakava ja seda järgida; suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet 

(sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda 

suuliselt ja kirjalikult esitada; käitub loodust hoidvalt; oskab lihtsat plaani, tabelit lugeda; oskab 

kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid; 

austab oma kodupaika, kodumaad; oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb 

rõõmu loovast eneseväljendusest ; hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest 

ning tahab olla terve 

II KOOLIASTE  

Õpilane:  

 

hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 

väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab 

kompromisside vajalikkust; 

oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida 

ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 

oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning 

püüab selgusele jõuda oma huvides; 

oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist 

kõnet; 

oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; 



oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel;  

järgib ühiselu norme;  

väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada;  

väärtustab tervislikke eluviise;  

on leidnud endale sobiva harrastuse.  

III KOOLIASTE   

Õpilane: 

 

väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 

tajub keeleoskust õpioskuste alusena ning oma identiteedi olulise osana; 

on omandanud põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse; 

on keeleteadlik, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades 

kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid; 

kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 

kasutab asjakohaselt eri suhtluskanaleid; suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada meedias 

ja internetis pakutavat teavet; 

tunneb ja väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahvuslikku 

pärimuskultuuri kui ka kodumaa kultuuritraditsioone ning kultuurilist mitmekesisust; 

on lugenud eakohast väärtkirjandust, kujundanud kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 

ning rikastanud mõtte- ja tundemaailma, arenenud isiksusena; 

tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab teose sisu ning hindab selle kunstilisi väärtusi; 

 

 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on: 
 

eesti keel 

kirjandus 

 

Eesti keelt õpitakse 1.–9.klassini, kirjandust 5.–9. klassini. 

 

Eesti keele ja kirjanduse nädalatundide jaotumine kooliastmeti. 

Kabala õppehoone 

I kooliaste 

Eesti keel – 19 nädalatundi  

1.kl 6 tundi 

2.kl 7 tundi 

3.kl 6 tundi 

 

 

 

 



II kooliaste 

Eesti keel – 12 nädalatundi (üks lisatund) 

4. kl 6 tundi 

5.kl 3 tundi 

6.kl 3 tundi 

 

Kirjandus – 4 nädalatundi 

5.kl 2 tundi 

6.kl 2tundi 

 

Oisu õppehoone 

I kooliaste 

Eesti keel – 20 nädalatundi ( üks lisatund) 

1.kl 7 tundi 

2.kl 7 tundi 

3.kl 6 tundi 

 

II kooliaste 

Eesti keel – 13 nädalatundi (kaks lisatundi) 

4. kl 5 tundi 

5.kl 4 tundi 

6.kl 4 tundi 

 

Kirjandus – 4 nädalatundi 

5.kl 2 tundi 

6.kl 2tundi 

 

III kooliaste 

Eesti keel – 6 nädalatundi 

7.kl 2 tundi 

8.kl 2 tundi 

9.kl 2 tundi 

 

Kirjandus – 6 nädalatundi 

7.kl 2 tundi 

8.kl 2 tundi 

9.kl 2 tundi 

 

 


