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Eesmärgid: 

 
Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) loeb ja väärtustab  nii  eesti  kui  ka  maailmakirjanduse  olulisemaid  autoreid ja 

kirjandusteosed, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga; 

2) väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui 

loojat; 

3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja mõttemaailma 

arendajat; 

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

kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 

5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi 

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

6) tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta teose 

mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit; 

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

väärtushinnanguid ning maailmavaadet; 

Õppesisu ja -tegevus: 

 
Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste 

Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Žanri mõiste. 

Kirjandusvoolu ja -žanri stiil. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite 

korrastatus. 

 

Eepika 

Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. Romantiline romaan: 

Emily Jane Bronte „Vihurimäe" või Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi saaga" või Prosper Merimee 

„Carmen" või George Sand „Väike Fadette". Realistlik romaan: Honore de Balzac „Isa Goriot" 

või Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus" või Gustave Flaubert „Madame Bovary" või 

Stendhal „Punane ja must" või Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus". Romaani alaliigid. 

Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden" või August Gailit „Ekke Moor". Ajalooline 

romaan: Jaan Kross „Keisri hull" või „Paigallend" või Mats Traat „Tants aurukatla ümber". 

Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf „Tuletorni juurde" või Eduard Vilde „Mäeküla 

piimamees" või Gert Helbemäe „Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia Märquez 

„Sada aastat üksildust" või Toni Morrison „Armas" või Daniel Kehlmann „Maailma mõõtmine". 

Armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria" või Boris Vian „Päevade vaht" või Doris Lessing 

„Viies laps" või Mats Traat „Inger". Modernistlik romaan: Franz Kafka „Metamorfoos" või Karl 

Ristikivi „Hingede öö" või Mati Unt „Sügisball". Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood 

„Teenijanna lugu" või John Fowles „Maag" või Kurt Vonnegut „Tapamaja, korpus viis" või Mati 
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Unt „Doonori meelespea" või Wimberg „Lipamäe". Novell (Giovanni Boccaccio või Edgar Allan 

Poe või William Faulkner või Thomas Mann või Jorge Luis Borges; Jaan Oks või Friedebert 

Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). Miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton Hansen 

Tammsaare jt). Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

 

Lüürika ja lüroeepika 

Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. 

Vabavärss. Sonett: Francesco Petrarca, William Shakespeare, Marie Under, Henrik Visnapuu, 

Bernard Kangro jt. Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, Artur 

Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando Runnel, 

Juhan Viiding jt. 

 

Dramaatika 

Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: karakterdraama, 

psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: William 

Shakespeare „Hamlet" või Anton Hansen Tammsaare „Juudit". Komöödia: Moliere „Tartuffe" 

või Andrus Kivirähk „Voldemar". Draama: Johann Wolfgang Goethe „Faust" (I osa) või Henrik 

Ibsen „Nukumaja" või „Metspart" või Bernard-Marie Kolt es „Roberto Zucco". 

 

Mõisted 

Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm, haiku, jutustus, 

komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, 

modernism, novell, ood, piltluule 

Õppetulemused: 

 
Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja 

žanritunnuste põhjal; 

2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 

3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende 

suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 

4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele-ja 

kujundikasutust; 

5) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja 

probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 

6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning 

analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 

7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti 

autori luuletuskogu. 

 

Hindamine:  
Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.  

 

 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

Osaliselt: Õpikud „Antiigist renessansini“; „Barokist romantismini“; „Realismist 
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postmodernismini“. (. A. Nahkur); „Eelmise sajandi eesti kirjandus“ (P. Riismaa, A. 

Rätsep“. Mõistete osas pädevad õppematerjalid puuduvad. 

 

 

 

 

 

 


