
VALIKURUSUSED: HUMANITAAR-SOTSIAALSUUNA KIRJANDUS 

Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 2 
„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ 

 

3 kursust:  

1. „Kadrina valla kultuurilugu“ 

2. „Eesti-Soome kultuurisild“ 

3. „Eesti nüüdiskirjanduse ja eesti keele intertekstuaalsed seosed 

maailma kultuuripärandiga“ 

 

VALIKKURSUS: KADRINA VALLA KULTUURILUGU 

10. klassi humanitaar-sotsiaalsuuna valikkursus 

(35 + 35 tundi) 

Kursuse lühikirjeldus 

Aine koosneb kahest  lõimitud kursusest, millest üks - ajalugu - keskendub enam kogukonna 

ajalooga seonduvale pärandkultuurile ja teine - kirjandus - kodukandi vaimsele pärandile.  

Riikliku õppekava läbivatest teemadest toetab  kursus  järgmisi: kultuuriline identiteet, 

teabekeskkond, väärtused ja kõlblus  

Eesmärgid 

1. Teadvustada, väärtustada, talletada ja edasi kanda kodukandi kultuurilist pärimust 

2. Tutvustada Kadrinast pärit ja/või siin tegutsenud kirikuõpetajaid, riigimehi, kirjanikke, 

kunstnikke, muusikuid jne, et väärtustada eesti rahvuse ning riigi jaoks olulisi inimesi, 

mõistes üksikisiku ja tema vaimse pärandi olulist rolli väikese rahva ajaloos. 

3. Tutvustada Kadrina kandi pärandkultuuri  erinevaid tüüpe: maastikupärand, mõisapärand, 

talupojakultuur, arheoloogiapärand, sõjapärand, tööstuspärand, arhitektuuripärand jne 

4. Antud valikaine sisu käsitlemiseks  vajalike andmebaaside tundmine, sealt info leidmise ja 

kasutamise oskus. 

5. Arendada õppekava kõiki üldpädevusi. 

Õppesisu 

ANDMEBAASID JA ALLIKMATERJALID. Kirjandusmuuseumi andmebaasid, näit 

kirmus.ee, folkloore.ee, käsikirjade fond, rahvaluulefond, AIS (rahvusarhiivi infosüsteem), 



FOTIS (fotode infosüsteem), FIS (filmiarhiivi infosüsteem), kinnistute register, SAAGA 

(digiteeritud arhiiviallikad), ESTER, vana kirjakeele korpus Vakkur,  Kultuurimälestiste 

riiklik register,  Estat (Statistikaameti elektrooniline kataloog), URRAM, http://teele.luts.ee,  

Neeruti Seltsi kodulehekülg jne . 

 

PÄRANDKULTUUR. Mõiste. Pärandkultuuri süstematiseerimine: maastikupärand (kalmed, 

rändrahnud, kultuskivid, puud, hiiekohad, lohud, mäed, jõed jm) mõisapärand (mõisate 

tüübid, hoonestus, mõisnikud, nende osa piirkonna arengus, arhitektuur), talupojakultuur 

(folkloor, hoonestik, toit, rahvameditsiin jne), sõjapärand (mälestuskivid, ausambad, 

nõukogude aja jäänukid ja nende kasutamine), tööstuspärand (raudtee, endiste tööstushoonete 

saatus, veskid, meiereid, viinavabrikud).  

KODUKOHA AJALUGU. Muinasaeg. Kadrina valla ajalooline kujunemine. Kadrina vallad 

ja külad. Mõisate pärand. Kadrina tööstuse areng alates 19. sajandi lõpust tänapäevani. 

Raudtee. Vallamajad. Kadrina vallavanemad. Kadrina hariduse ajalugu. Kadrina alevik ja 

selle areng ajaloo erinevatel ajaperioodidel. Kadrina rahvamaja ja seltsitegevus. Kadrina 

sümboolika.  

KODUKOHA FOLKLOOR. Kalevipojaga seotud muistendid ja rahvalaulud. Kohamuistendid 

(kivid, puud kohanimed, veekogud,  haldjad jm). Kadrina vanasõnad. Folkloori kogumine ja 

talletamine.   

PERSONALIA. Kadrina pärandkultuuri olulised kirikuõpetajad: kirjakeele arendaja Heinrich 

Stahl, esimese eestikeelse luuletuse autor ja vaimulike laulude tõlkija Rainer Brocman, 

kalendritegija ja luuletaja Joachim Gottlieb Scwabe, rahvaluule koguja Arnold Friedrich 

Johann Knüpffer, vaestekassa, haigla kirikukoori, pühapäevakooli, raamatukogu ja apteegi 

asutaja, Kadrina kihelkonnakooli looja Johannes Heinrich Luther, ajaloouurija ja Kadrina 

Vabadussõja mälestuskalju arhitekt Gustav Johannes Beermann (1794-1859), baltisaksa 

maalikunstnik August Georg Wilhelm Pezold. Kirjanikud ja kirjanduse uurijad Friedrich 

Reinhold Kreutzwald, Aleksander Krimm ja Aino Undla Põldmäe. Riigimees Otto Srandman. 

Koduuurijad Eduard Lepik ja Enn Loik. Ajakirjanik ja kultuurilooliste sündmuste algataja 

Rein Sikk jt olulisi isikuid.  

NIMETAMINE TEKSTIS JA KULTUURIS. Mõisted: onomastika e nimeuurimisteadus, 

pärisnimi e prooprium, isikunimi e antroponüüm, isanimi e patronüüm, emanimi e 

matronüüm,  varjunimi e pseudonüüm, kohanimi e toponüüm. Eesti perekonnanimede 

ajalugu. Eestlaste nimemood. Pärisnimedest tulnud üldnimed. Kodukandi kohanimed. 

Kalmistu kui  kodupaiga nimeuurimise oluline allikas.  



Õppetegevus 

Võimalusel eelistatakse õpitegevust väljaspool klassiruumi: õppeekskursioone ja –käike, 

matku, fotojahti, maastikumängu  jm. Eriti väärtustatakse koostöist õppimist, st rühmatööde 

erinevaid vorme.  Töö planeerimisel ja eesmärgistamisel kasutatakse õpiõhina tekitamiseks 

ajurünnakut, idee- ja mõistekaarte.  Andmebaase ja e-keskkondi õpitakse  õpetajate 

juhendamisel praktiliste ülesannete kaudu klassis ja kodus. Aine õppe-eesmärkidest ja 

õpitulemustest lähtuvalt on tundide õppetegevused seotud kultuuriteemaliste teabetekstide, sh 

esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku 

eneseväljendusega. Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, 

sünteesida, olulist ebaolulisest eristada,  võrrelda, hinnata ja praktilises tegevuses kasutada. 

(INSERT, mudelraamistik, ennustusjuhend, magnetkokkuvõtted, Venni diagramm, väärtuste 

joon, segipaisatud laused, lugemisseminar  jm.) Argumenteerimisoskuse süvendamiseks 

korraldatakse debatte, diskussioone ja kirjutatakse arutlusi. Arutluste kõrval tähtsustatakse 

teisi kirjutamismeetodeid, mis aitavad kaasa empaatia arengule (RAFT, rollis kirjutamine, 

pildi sisse minek, mitmesugused intervjuud). Aine sisu võimaldab kasutada palju 

draamaelemente (pressikonverents, kohus jm).   Oluliseks peetakse suulist eneseväljendust 

(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Praktiliste tegevuste kaudu arendatakse 

kaarditundmisoskust, vana kirjakeele tekstidest arusaamist, vanade mõõtühikute teisendamist 

jm.  Õppesisu aitavad meelde jätta erinevad graafilised organisaatorid (Fryeri mudel, 

mõistetabel, mõistekaart, ajatelg, kummut, TTS). Õppimise reflekteerimiseks kasutatakse 

erinevaid mänge (lauamängud, alias) ja mõistatusi. Kursuste vältel on õpilastel võimalus 

töötada üksinda, paaris ja rühmas. 

Õpitulemused 

1) Teab Kadrina kandi ajalugu muinasajast tänapäevani ja iseloomustab erinevaid 

ajalooperioode. 

2) Analüüsib kultuuriteemaliste allikate ja teabetekstide alusel, kuidas meie ajani säilinud 

Kadrina kandi pärandkultuuris kajastub eelnenud põlvkondade vaimsus ning teadvustab oma 

rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana. 

3) Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid pärandkultuur, onomastika, prooprium, 

antroponüüm, patronüüm, matronüüm, pseudonüüm, toponüüm.  

4) Teab, kes olid Heinrich Stahl, Rainer Brocman, Joachim Gottlieb Scwabe, Arnold 

Friedrich Johann Knüpffer, Johannes Heinrich Luther, Gustav Johannes Beermann, August 



Georg Wilhelm Pezold, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Aleksander Krimm, Aino Undla 

Põldmäe, Otto Srandman, Eduard Lepik, Enn Loik ja kes on Rein Sikk ning iseloomustab 

nende tegevust, mõistes üksikisiku ja tema vaimse pärandi olulist rolli nii Kadrina kui ka eesti 

rahva ajaloos. 

Hindamine 

Kahe kursuse jooksul valmib õpilasel õpimapp, mis on hindamise olulisim objekt. Õpimapp 

arendab ja näitab õpilase motivatsiooni, tahteomadusi, süstematiseerimisoskust, tema 

konkreetset panust, suhtumist õppimisse ja süvenemisastet. Üldiselt on kursuste jooksul 

olulisem kirjalik või suuline sõnaline hinnang, mitte numbriline hinne. Kursusehinde 

saamiseks peab õpilane ära tegema kokkulepitud tööd õppeprotsessi jooksul ja jätma nendest 

“jälje“ juba nimetatud mappi. Hindamisel arvestatakse ka kohalkäimist ja praktikaülesannete 

sooritamist. 

 

VALIKKURSUS: EESTI – SOOME KULTUURISILD 

11. klassi HUSO õppesuuna kirjanduse valikkursus  

(35 tundi) 

   

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on  

1) tutvustada naaberrahva soomlaste, kelle keelt samuti õpitakse, ja meie oma ühiseid kultuuri 

ja kirjandusega seotud inimesi, arhetüüpseid tegelasi, Soome kultuuriliselt olulisi paiku ja 

seoseid Eestiga. Naabrite suhetele keskendumine võimaldab avastada kultuuride seoseid, leida 

ajatuid arhetüüpe nende ajalikes avaldustes, mõista intertekstuaalseid suhteid ning naabrite 

maailmapildi ja folkloori ühtsust.  

2) omandada  kursuse jooksul nii teoreetilisi teadmisi kahe rahva ühistest suurmeestest kui 

tunnetada erinevate tekstide kaudu ühist tausta meie väärtustele 

3) keskenduda  kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktidele. Kursuse eesmärk on anda 

põhiteadmised filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale.  

Kasutatakse visuaalset õppematerjali (ETV teatrialase saadete salvestused, Youtube’i 

võimalused jm).  

4) toetada sõprussuhteid Turenki Gümnaasiumi ja Kadrina Keskkooli vahel: sõbrad peavad 

ikka üksteisest midagi teadma.  



5) lõimida kirjandus- ja kultuuriloolisi teadmisi soome keele õpetamisega. 

6) Arendada õppekava kõiki üldpädevusi. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. teab ühiseid arhetüüpseid tegelasi 

2. teab eesti-soome kultuurisuhete ajalugu ja oskab hinnata nende tähtsust 

3. Tunneb olulisi inimesi, kes on olulised nii eesti kui soome kultuurile 

4. oskab leida olulist teemakohast materjali Google Scholarist, Esteri kataloogist ja mujalt 

5. oskab paigutada kirjanikke, kultuuritegelasi ajateljele, so tunneb tähtsamaid etappe 

kultuurisuhetes 

6. võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja  kirjanduse 

poeetikast. 

 

Õppesisu  

1. Arhetüüpsed tekstid: „Kalevala“, „Seitse venda“ 

2. Suhete ajalugu 19. saj  keskpaigast kuni 21. sajandi käeeesoleva hetkeni. 

3. Personaalia. Näiteid olulistest ühistest tegelastest eesti-soome kultuuriloos: Aino Kallas. 

Hella Wuolijoki. U. K Kekkonen, A. Annist,  Eva Lille. Imbi Paju. Eeva Niinivaara, 

Juhani Salokannel. Sofi Oksanen. Elias Lönnrot, Anne Ribelus, Seppo Zetterberg. Tatu 

Vaaskivi, Eino Leino  jt 

4. Sündmused, üritused: Naapurivisa, ühised tantsupeod, Martinmarkkinat, vastastikune 

keeleõpe jm 

5. Kohad ja paigad: ETV saatesari Põhjamaa pärlitest, Viru hotell  

6. Naabritevahelised suhted 21. sajandil: eestlased Soomes. Kas rahva reeturid või hoopis 

meie saadikud? 

7. Eesti–Soome sõjaline sild: soomlased eestlaste vabadussõjas, eestlased soomlaste  

talvesõjas.  

 

Õppetegevus 

Võimalusel eelistatakse õpitegevust väljaspool klassiruumi: õppeekskursioone ja –käike, 

matku, fotojahti, maastikumängu  jm. Eriti väärtustatakse koostöist õppimist, st rühmatööde 

erinevaid vorme.  Töö planeerimisel ja eesmärgistamisel kasutatakse õpiõhina tekitamiseks 

ajurünnakut, idee- ja mõistekaarte.  Andmebaase ja e-keskkondi õpitakse  õpetajate 

juhendamisel praktiliste ülesannete kaudu klassis ja kodus. Aine õppe-eesmärkidest ja 



õpitulemustest lähtuvalt on tundide õppetegevused seotud kultuuriteemaliste teabetekstide, sh 

esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku 

eneseväljendusega. Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, 

sünteesida, olulist ebaolulisest eristada,  võrrelda, hinnata ja praktilises tegevuses kasutada. 

(INSERT, mudelraamistik, ennustusjuhend, magnetkokkuvõtted, Venni diagramm, väärtuste 

joon, segipaisatud laused, lugemisseminar  jm.) Argumenteerimisoskuse süvendamiseks 

korraldatakse debatte, diskussioone ja kirjutatakse arutlusi. Arutluste kõrval tähtsustatakse 

teisi kirjutamismeetodeid, mis aitavad kaasa empaatia arengule (RAFT, rollis kirjutamine, 

pildi sisse minek, mitmesugused intervjuud). Aine sisu võimaldab kasutada palju 

draamaelemente (pressikonverents, kohus jm).   Oluliseks peetakse suulist eneseväljendust 

(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Praktiliste tegevuste kaudu arendatakse 

kaarditundmisoskust, vana kirjakeele tekstidest arusaamist, vanade mõõtühikute teisendamist 

jm.  Õppesisu aitavad meelde jätta erinevad graafilised organisaatorid (Fryeri mudel, 

mõistetabel, mõistekaart, ajatelg, kummut, TTS). Õppimise reflekteerimiseks kasutatakse 

erinevaid mänge (lauamängud, alias) ja mõistatusi. Kursuste vältel on õpilastel võimalus 

töötada üksinda, paaris ja rühmas. 

 

Materjalid  

Seppo Zetterberg „Kultuurisillad ja revolutsioonituuled“, Jukka Kostiainen „Kinnises tõllas“,  

Tatu Vaaskivi „Maarjamaa“, artiklikogu „Kultuurisild üle Soome lahe. Eesti-Soome 

akadeemilised ja kultuurisuhted 1918-1944“, esseed“ Ajalavast“,  esseed ja artiklid Google 

Scolarist, vastavateemalised saated ja filmid Eesti Rahvusringhäälingu Arhiivist ja 

Youtube’ist (dokfilmid Sofi Oksanenist ja Viru hotellist, saatesari Põhjamaa pärlitest, „Kaleva 

hääled“, Maailmapildi selleteemalised saated,  mängufilmid „Põletav armastus“, „Hella W“ 

(http://www.youtube.com/watch?v=QQmO8tLzUWA), „Puhastus“). 

 

Hindamine 

Kursuse jooksul valmib õpilasel õpimapp, mis on hindamise olulisim objekt. Õpimapp 

arendab ja näitab õpilase motivatsiooni, tahteomadusi, süstematiseerimisoskust, tema 

konkreetset panust, suhtumist õppimisse ja süvenemisastet. Üldiselt on kursuste jooksul 

olulisem kirjalik või suuline sõnaline hinnang, mitte numbriline hinne. Kursusehinde 

saamiseks peab õpilane ära tegema kokkulepitud tööd õppeprotsessi jooksul (esitlused, 

lühiesseed, protokollid) ja jätma nendest “jälje“ juba nimetatud mappi. Hindamisel 



arvestatakse ka  tundides kohalkäimist,  õppekäikudest osavõtmist ja õppepraktika 

sooritamist. 

 

VALIKKURSUS: EESTI NÜÜDISKIRJANDUSE JA EESTI KEELE 

INTERTEKSTUAALSED SEOSED MAAILMA KULTUURI-

PÄRANDIGA 

 

12. klassi HUSO õppesuuna kirjanduse valikkursus kirjanduses 

35 tundi 

 

Kursuse lühikirjeldus  

Kursuse eesmärk on  

1) tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata vana pärimuse seost 

nüüdiskirjanduse ja kultuuriga. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – annavad hea 

võimaluse vanade lugude kaudu näidata väärtuste jäävust ja muutummist ajas.  Uuritakse 

võrdlevalt arhetüüpsete  kujundite  tähendust ja võimalikku kasutust oma tekstides. 

2) omandada algteadmisi ladina keelest. Eesmärgiks on süvendada õpilaste teadmisi 

humanitaarainetes, tutvustades neile Euroopa kultuuri ja keelte olulist lähtepunkti – Rooma 

kultuuri ja ladina keelt. Omandatud teadmised tagavad vajaliku integratsiooni erinevate 

Lääne-Euroopa kultuuri käsitlevate õppeainete vahel, nagu kirjandus, ajalugu, filosoofia, jt. 

Õpilane omandab oskuse leida seoseid paljude sõnade, väljendite ja kommete tänapäevase 

kuju ja päritolu. Õpitakse ja analüüsitakse keeleliselt ladinakeelseid sententse ja võimalusel 

osutatakse nende tekkeloole, seosele aja- või kultuurilooga. 

3) osutada eesti  kirjanduse ja piibli seostele ja õpetada piiblist pärit väljendite tausta, 

tähendust ja kasutamisvõimalusi. 

4) aidata õpilastel olla kursis eesti kirjanduses toimuvaga ja leida sellest intertekstuaalseid 

seoseid 

5) aidata õpilastel olla kursis kultuurielus toimuvaga ja arutleda probleemide ja suundumuste 

üle 

6) Kursuse üks osa keskendub eesti kaasaegsele filmile, et olla kursis oma kultuuri filmilooga. 

Eesmärk on anda põhiteadmised filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale. 

Kasutatakse visuaalset õppematerjali (ETV salvestused, Youtube’i võimalused, kinokülas jm).  

7) Arendada õppekava kõiki üldpädevusi. 



  

 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 

2. nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest;  

3. analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest 

ja esteetilistest väärtustest lähtuvalt;  

6. teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust;  

8. tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab 

kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas;  

9. võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja  kirjanduse 

poeetikast; 

10. teab ja oskab kasutada olulisi väljendeid ja metafoore maailma kultuuripärandist: Piiblist, 

kreeka müütidest, ladina keelest; 

11. on kursis kultuurielus toimuvaga: preemiad, sündmused, suundumused, probleemid; 

12. teab eesti kultuuri käsitlevat trükimeediaväljaandeid, tele- ja raadiosaateid. 

 

Õppesisu  

Piibli müüdid ja nende töötlused. Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: 

kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, 

vägiteod, ohud teel, surm, elu pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, 

Narkissos,  Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat,  Juudas, Ahasveerus, Arhetüüpsed 

sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, 

päikesevanker, jumalikud kaksikud jt; paradiis, põrgu jm. Ladina keel eile ja täna. 

Intertekstuaalne lähenemisviis: teose avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

„Kalevipoja” motiivid luules ja proosas. Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kirjanduses 

ja tänapäeval. Filmi kokkupuuteid kirjanduse, kujutava kunsti, arhitektuuri, teatri ja 

muusikaga. Filmikeele intertekstuaalsus.  Nüüdisaegse eesti kultuuri tähtsamad sündmused.  

 

Õppetegevus 

Võimalusel eelistatakse õpitegevust väljaspool klassiruumi: õppeekskursioone ja –käike, 

matku, fotojahti, maastikumängu  jm. Eriti väärtustatakse koostöist õppimist, st rühmatööde 



erinevaid vorme.  Töö planeerimisel ja eesmärgistamisel kasutatakse õpiõhina tekitamiseks 

ajurünnakut, idee- ja mõistekaarte.  Andmebaase ja e-keskkondi õpitakse  õpetajate 

juhendamisel praktiliste ülesannete kaudu klassis ja kodus. Aine õppe-eesmärkidest ja 

õpitulemustest lähtuvalt on tundide õppetegevused seotud kultuuriteemaliste teabetekstide, sh 

esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku 

eneseväljendusega. Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, 

sünteesida, olulist ebaolulisest eristada,  võrrelda, hinnata ja praktilises tegevuses kasutada. 

(INSERT, mudelraamistik, ennustusjuhend, magnetkokkuvõtted, Venni diagramm, väärtuste 

joon, segipaisatud laused, lugemisseminar  jm.) Argumenteerimisoskuse süvendamiseks 

korraldatakse debatte, diskussioone ja kirjutatakse arutlusi. Arutluste kõrval tähtsustatakse 

teisi kirjutamismeetodeid, mis aitavad kaasa empaatia arengule (RAFT, rollis kirjutamine, 

pildi sisse minek, mitmesugused intervjuud). Aine sisu võimaldab kasutada palju 

draamaelemente (pressikonverents, kohus jm).   Oluliseks peetakse suulist eneseväljendust 

(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Praktiliste tegevuste kaudu arendatakse 

kaarditundmisoskust, vana kirjakeele tekstidest arusaamist, vanade mõõtühikute teisendamist 

jm.  Õppesisu aitavad meelde jätta erinevad graafilised organisaatorid (Fryeri mudel, 

mõistetabel, mõistekaart, ajatelg, kummut, TTS). Õppimise reflekteerimiseks kasutatakse 

erinevaid mänge (lauamängud, alias) ja mõistatusi. Kursuste vältel on õpilastel võimalus 

töötada üksinda, paaris ja rühmas. 

 

 Mõisted 

Arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süžee), arhitekst, eepos, 

intertekstuaalsus, pärimus, rahvuseepos. Metafoor, metonüümia, metatekst, mõistulugu.  

 

Hindamine 

Kursuse jooksul valmib õpilasel õpimapp, mis on hindamise olulisim objekt. Õpimapp 

arendab ja näitab õpilase motivatsiooni, tahteomadusi, süstematiseerimisoskust, tema 

konkreetset panust, suhtumist õppimisse ja süvenemisastet. Üldiselt on kursuste jooksul 

olulisem kirjalik või suuline sõnaline hinnang, mitte numbriline hinne. Kursusehinde 

saamiseks peab õpilane ära tegema kokkulepitud tööd õppeprotsessi jooksul (esitlused, 

lühiesseed, protokollid)  ja jätma nendest “jälje“ juba nimetatud mappi. Hindamisel 

arvestatakse ka  tundides kohalkäimist ja  õppekäikudest osavõtmist. 

 

Terviklikult käsitletavad teosed, vaadatavad filmid  



Õpilane loeb  ühe värske eesti kirjanduse teose ja aktuaalseid artikleid ja esseesid kirjanduse 

ja kultuuri kohta Vikerkaarest, postimehest, oma Keelest jm. Vaadatavad filmid: ETV 

õppefilmid ja  vastavateemalised saated ja filmid Eesti Rahvusringhäälingu Arhiivist ja 

Youtube’ist  („OP“, „Kirjandusministeerium“, „Keelsäuts“, „Ahjualune“ jm). 

 


