
 

 

EESTI KIRJANDUSE AINEKAVA 

ÕPITULEMUSED 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb eesti kirjandusloo tähtsamaid arengujooni, keskseid autoreid ja teoseid  

2) on lugenud katkendeid eesti kirjanike teostest ning mõnda teost tervikuna  

3) mõistab kirjandustekstide sisu ja eesmärki ning autori ideid, taotlusi ja seisukohti  

4) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 

omavahelisi suhteid, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab neile hinnanguid, otsib 

nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast mõne tegelasega 

5) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda 

ja üldinimlike probleemidega; suudab teha üldistusi ja kokkuvõtteid ning kujundab 

oma arvamuse 

6) oskab resümeerida ja kommenteerida loetud teosekatkendeid kirjalikult, arutleda 

erinevate seisukohtade ja peamiste teemade üle 

7) mõistab lugedes paremini eestikeelset ilukirjandusteksti ning suudab eesti keeles 

väljendada oma kirjandusalaseid seisukohti 

 

ÕPPESISU KURSUSTE LÕIKES 

I KURSUS 

Eesti kirjanduse algus. Kristjan Jaak Peterson. Friedrich Robert Faehlmann, müütilised 

muistendid. 

Rahvusliku liikumise aeg. Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg“. Lydia Koidula, 

eesti teatri sünd. 

Eesti kirjandus 19.-20. sajandi vahetusel. Juhan Liivi luule, „Peipsi peal“. August Kitzberg 

„Libahunt“, Eduard Bornhöhe „Tasuja“. 

 



 

 
Eesti kirjandus 20. sajandi I poolel. Luule: Gustav Suits, Villem Ridala, Ernst Enno, Marie 

Under, Betti Alver. Proosa: Friedebert Tuglas „Popi ja Huhuu“, Eduard Vilde „Mäeküla 

piimamees“, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees“, „Tõde ja õigus“, August Gailit 

„Toomas Nipernaadi“, Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“. Draama: Eduard Vilde 

„Pisuhänd“. 

 

II KURSUS 

Eesti kirjandus 1950. aastatel. Juhan Smuul. 

Eesti kirjandus 1960.-1980. aastatel. Luule: Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski, Juhan 

Viiding, Hando Runnel, Doris Kareva. Proosa: Mati Unt „Sügisball“; Jaan Kross „Keisri 

hull“, Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“. 

Eesti kirjandus nüüdisajal. Luule: Contra, Kristiina Ehin või teised. Proosa: Tõnu 

Õnnepalu „Harjutused“, Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja“, Urmas Vadi „Unetute ralli“, 

Leelo Tungal „Seltsimees laps“, Mari Saat „Lasnamäe lunastaja“, Diana Leesalu „Kaks 

grammi hämaruseni“, Mare Sabolotny „Kirjaklambritest vöö“ või teised. Draama: Andrus 

Kivirähk „Helesinine vagun“, Jaan Tätte „Ristumine peateega“, Mart Kivastik „Külmetava 

kunstniku portree“. 

 

Lugemiseks ja klassis arutamiseks kirjandustekstide valikul arvestab õpetaja kirjandusteose 

sisu, õpilaste huve ning keeleoskuse taset. 

 

 


