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• kasutab kõnet ja kirja vastavalt 
olukorrale ja eesmärgile, kirjutab 
õigesti; 

• suhtub oma keelekasutusse 
kriitiliselt, on valmis seda 
täiustama; oskab kasutada 
keelekäsiraamatuid ning tunneb 
selleks vajalikke mõisteid; 

• omandab põhiarusaamad 
emakeelest ja keelest üldse; 

• arendab isikustiili, kujundab selget 
ja arusaadavat kõnet ja kirja; 

• oskab lugeda ja kuulata aktiivselt ja 
kontsentreeritult; 

• loeb eesmärgipäraselt ja mõistab 
loetut; 

• orienteerub tekstiliikides, 
sealhulgas massiteabetekstides; 

• huvitub kirjandusest, oskab näha 
seoseid kirjanduse ja teiste 
kunstiliikide vahel; 

• tunneb oma rahvuskirjandust 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/29725  

• väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse 
vahendit; 

• teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana; 

• omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse; 

• väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 
arvestades kultuuris välja kujunenud keelekasutustavasid; 

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

• kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, 
kriitiliselt hinnata ja kasutada meedias ja internetis pakutavat 
teavet; 

• väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii 
oma rahva pärimuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist 
mitmekesisust; 

• tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi 
väärtusi; 

• loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma 
kõlbelisi tõekspidamisi ning rikastades mõtte- ja tundemaailma; 

• suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab 
ja arvestab teiste inimeste arvamust; 

• oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja 
käsiraamatuid. 
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• austab keelt kui kultuuri kandjat ja 
vahendajat, väärtustab rahvuskirjandust, 
oma rahva pärimust ja kultuurilist 
mitmekesisust; 

• saavutab keeleteadlikkuse, arvestab 
kultuuris välja kujunenud keelekasutus- ja 
suhtlustavasid, teadvustab keeleoskust 
õpioskuste alusena ning identiteedi osana; 

• loeb, esitab ning loob eri tüüpi ja liiki 
tekste, väljendab end selgelt ja 
asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• leiab, hindab kriitiliselt ning kasutab eri 
allikates ja keskkondades pakutavat teavet, 
austab intellektuaalomandit; 

• mõistab ilukirjandusteose kunstilisi 
väärtusi, analüüsib ja tõlgendab eri laadis 
ning žanris tekstide sisu ja väljenduslaadi; 

• omandab lugemisharjumuse, väärtustab 
lugemist, kujundab loetu põhjal oma 
esteetilisi hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi, 
rikastab mõtte- ja tundemaailma, täiendab 
enda keele- ja kultuuriteadmisi. 
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• oskab end kõnes ja kirjas 
isikupäraselt, ladusalt ja loogiliselt 
ning olukorrale ja eesmärgile 
vastavalt väljendada; 

• oskab keelekasutust kriitiliselt 
hinnata; 

• omandab suhtlemisvalmiduse ja -
julguse; 

• oskab vastu võtta ja edastada infot: 
eristada tekstides fakte, arvamusi 
ja väärtushinnanguid; 

• tunneb keele funktsioone, 
universaalset ja erilist 
emakeelesüsteemis; 

• omandab lugemiskultuuri ja -
harjumuse; oskab kujundada oma 
esteetilisi hinnanguid; 

• omandab ettekujutuse kirjanduse 
kui kunstinähtuse olemusest, 
maailma- ja eesti kirjanduse 
tähtsamatest epohhidest, 
vooludest, nende olulisematest 
esindajatest ja tähtteostest; 

• väärtustab emakeelt, 
rahvuskirjandust ja rahvuskultuuri, 
tunnetab enese võimalusi 
rahvuskultuuri säilitada ja 
edendada; 

• orienteerub Euroopa ja 
maailmakultuuris, suhtub 
tolerantselt teistesse rahvastesse, 
kultuuridesse ja keeltesse. 
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• väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele 
vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses; 

• arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt 
ja põhjendatult; 

• teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, 
kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka 
teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates; 

• hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide 
mõjutusvahendid; 

• mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust; 

• väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja 
kogemusmaailma rikastajat, kujutlus- ja mõttemaailma arendajat; 

• teab eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning 
kirjandusteoseid, seostab neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

• tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti 
poeetilisi võtteid ning peamisi kujundeid; 

• analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 
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• väärtustab keelt ja kirjandust kui 
(rahvus)kultuuri kandjat ja avaliku suhtluse 
vahendit, 

• teadvustab keelt identiteedi osana; 

• toimib keeleteadlikult, väljendub selgelt, 
eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele 
vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus 
suhtluses, märkab ja arvestab keeles 
toimuvaid muutusi; 

• mõistab, analüüsib ja hindab kriitiliselt eri 
liiki tekste ning eri allikates ja 
keskkondades pakutavat teavet, austab 
intellektuaalomandit; 

• arendab oma loovvõimeid, loob ja esitab eri 
laadis ning žanris tekste, kasutab 
tekstiloomes sobivaid alustekste; 

• mõistab keele ja kirjanduse ühiskondlikku, 
ajaloolist ja kultuuriväärtust ning tähtsust 
iseenda arengus; 

• väärtustab lugemist, suunab oma lugemust, 
valib ise kirjandusteoseid, arendab lugedes 
oma tunde-, kogemus- ja mõttemaailma, 
täiendab enda keele- ja kultuuriteadmisi. 
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