Võõrkeelte ainekava. Sauga Põhikool.
I Valdkonna kirjeldus ja pädevused
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja vääärtustada
mitmekultuurilist maailma. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlemisvõimet,
andesteadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta. Võõrkeelte õpe tugineb
keeleoskustasemete kirjeldusele Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Nende põhimõtete
rakendamine võimaldab motiveerida õpilast õppima võõrkeeli, arvestades nende ealist ning
individuaalset omapära. Keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtub
õppijast ja tema suhtluseesmärkidest.
Suhtluspädevust kujundatakse nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine. Neid osaoskusi õpetatakse integreeritult. Suhtluspädevuse kõrval
arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi mõista ja väärtustada
teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist
võõrapärasesse. Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Hea eneseväljendus,
teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka võõrkeelse suhtlemise aluseks.
Võõrkeelte valdkonda kuuluvate õppeainete eesmärkides ja õpitulemustes sisalduvad
keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus ja õpioskused.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise
kaudu.
Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitavad kaasa õpitegevuses kasutatavad erinevad
õpitöövormid (nt. paaris- ja grupitöö, rollimängud jms.) ning osalemine õpitava keelega
seotud kultuuriprogrammides.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid kasutades (sõnaraamatud,
teatmeteosed. Oluline on õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine lähtuvalt Euroopa
keelemapi põhimõtetest.
Matemaatikapädevusega on võõrkeeltel suhteliselt väike kokkupuude, kuid seda tuleb vaja
võõrkeeles arvutamisel.
Ettevõttlikkuspädevus kaasneb enesekindluse ja julgusega end võõrkeeles arusaadavalt
väljendada.
II Lõiming teiste ainevaldkondadega
Võõrkeeltes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane saab teistes
õppeainetes. Võõrkeelteoskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet), leidmaks lisamaterjali teiste õppeainete jaoks.
Võõrkeelel on kõige otsesem seos emakeele ja kirjandusega, kuna õppetöö käigus
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ainekavad on tihedalt seotud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ja kunstiõpetuse teemadega.
III Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonnas kajastuvad teemad, mis toetavad õpilase algatusvõimet ja
mõtteaktiivsust. Läbivad teemad on seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng.
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” –kultuuriline idenditeet.
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4) „Igapäevaelu.”, „Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” –
teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon.
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”- tervis,
ohutus.
6) „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” –väärtused, kõlblus.
IV Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste,
kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste
vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste
hinnangute ning numbriliste hinnetega.

Sauga põhikooli inglise keele ainekava
1 - 9. Klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
7) Omandab edasiseks õppimiseks vajalikus oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte
õppimisel ja võõrkeeles suhtlemisel.

Inglise keele ainekava 1. klassile
Õppematerjalid
1. klassis kasutatav õppematerjal:
K. Palusoo, P. Kasuk „Õpime inglise keelt“ – AS Ajakirjade Kirjastus, 2007
K. Palusoo, P. Kasuk „Õpime inglise keelt“ CD
K. Palusoo, P. Kasuk „Õpime inglise keelt“ õpetajaraamat
Collins Cobuild „First English Words“ tekstiraamat
Collins Cobuild „First English Words“ CD
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Eesti joonisfilm „Nuputa ja värvi LOTTE“ värviraamat
Inglise keele õpetamine 1. klassis ei eelda õpilaselt lugemis- ja kirjutamisoskust, sest kõik
teemad ja tööraamatu peatükid võetakse läbi õpetaja abiga. Kogu keeleõppeprotsess toimub
mängulise tegevuse kaudu, mis on õpilasele köitev ja lõbus. Kuna muusika loob alati hea
meeleolu, on igas õppetükis üks tore laul, mis aitab korrata õpitud sõnu. Õppekomplekti
„Õpime Inglise Keelt“ abil tutvustatakse õpilastele inglise keelt laulude, liikumis- ja
rollimängude ning jutustuste-lavastuste kaudu. Raamat on jagatud 14 õppetükiks. Iga
õppetükk keskendub ühele teemale. Peamisteks meetoditeks uute sõnade omandamisel on
kuulamine ja kordamine. Sõnavara kinnistamine toimub erinevate tegevuste, nagu
joonistamine ja laulmine, kaudu. Iga teema juurde pakub õpik valiku rütmisalme ja laule.
Kõik tunnid algavad tervituse ja laulu(de)ga. Värviraamatut kasutavad õpilased selleks, et
juba omandatud oskusi praktikas kasutada, rääkides sellest, mida pildil näevad ja kirjeldades
värve, mida kasutavad. Peale värviraamatu on käeliste oskuste arendamiseks hulgaliselt
teemaga seotud voolimise, lõikamise, kleepimise ja joonistamise ideid. Nädalas toimuvas
5x45 tunnis on õppetöö planeeritud nii, et nädala esimeses tunnis õpitakse mängides, lauldes
ja muul moel tegutsedes uusi sõnu ja väljendeid. Teises tunnis korratakse lühidalt eelmises
tunnis õpitut ja tutvutakse uue häälikuga. Ülejäänud tundides kinnistatakse viimati õpitud
teemat ning häälikut koos eelnevalt õpitud teemade ja häälikutega erinevate tegevuste kaudu –
vestlusring, mängud, laulud, käeline tegevus jne. Kõik tunnid lõpevad hüvastijätulaulu(de)ga.

Õppesisu.
Teemavaldkonnad:
Hello - Tere: kodukoht Eesti,
Numbers - Numbrid
Colours - Värvid
Toys - Mänguasjad: vaba aeg, lemmiktegevused, igapäevaelu, tegevused kodus
Family – Perekond: pereliikmed, kodu, kodu asukoht.
Fruits - Puuviljad
Food - Toit
Face - Nägu
Body - Keha
Clothes - Riided
Animals – Loomad: koduloomad, metsloomad, loomaaed
Winter - Talv: aastaajad, talvised harrastused, jõulud
Spring – Kevad: Easter, lemmiktegevused
Goodbye – Plaanid suveks

Õppetegevus
I kooliastmes on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel
ning rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud
väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning
omandavad õige hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse ainult seda, mis on suuliselt juba
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õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse
õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad
näiteks:
1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile
osutamine);
2) loetellu sobimatu sõna äratundmine;
3) kuuldu põhjal pildi täiendamine;
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo);
5) laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine);
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
7) häälega lugemine;
8) rääkimine pildi alusel;
9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine.

Õpitulemused
1. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 1. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.2

A1.1

A1.2

A1.1

Hindamine
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist
väljendusoskust. Hinnates kasutatakse numbrilist hindamist. Puudustele juhib õpetaja
tähelepanu taktitundeliselt.
Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppetöö vältel toob ta
koostöös õpetajaga esile:
1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;
2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.

Inglise keele ainekava 2. klassile
Õppematerjalid
2. klassis kasutatav õppematerjal:
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Ü.Kurm „I Love English Student’s Book 1“ – Kirjastus Studium 2003
Ü.Kurm „I Love English Workbook 1“
Ü.Kurm „I Love English 1 CD
Piltkaardid
Inglise keele õpetamine 2. klassis eeldab õpilaselt lugemis- ja kirjutamisoskust, sest juba
esimesest veerandist alates hakatakse õppima sõnade õige häälduse kõrvalt ka õigekirja ning
hääldusmärke. Suurt rõhku on asetatud erinevate teemade juures grammatikareeglitele. 2.
klassis kasutatakse keeleõpetuses väga palju mängulist õpet, liikumist, muusikat, rütmisalme,
dialooge, rollimänge, IKT vahendeid.

Õppesisu.
Teemavaldkonnad:
Suuline eelkursus – hakatakse õppima inglise keele tähestiku põhiselt erinevaid sõnu.
Suulisele osale lisandub sõnade õigekiri.
Hello – enda tutvustamine, oma kodukohast rääkimine. Grammatika – he / she.
Family – mina ja perekond. Oma perekonnast jutustamine. Mina klassiruumis. Grammatika –
omastav kääne. Lühendi kasutamine ülakoma s abil (it’s – it is)
Pets – koduloomad. Värvide, numbrite kordamine. Telefoniga helistamine. Grammatika –
ainsus ja mitmus.
Colourus – värvid, numbrid. Telefoniga helistamine. Grammatika – omastav kääne mees- ja
naissoos.
Birthday – mina ja sünnipäev. Kuidas sa ennast tunned? Grammatika – jaatus ja eitus. Artiklid
a ja an.
Clothes – riietumine. Kellaaeg. Numbrid kuni kahekümneni. Grammatika – õige kellaaja
ütlemine.
Let’s go – mina ja vabaaeg. Grammatika – kohamäärused.
Days – nädalapäevad. Mida ma teen erinevatel päevadel? Grammatika – küsimused who ja
what.
Months – kuud. Aastaajad. Grammatika – on ja in. Küsimused where ja what.
Home – kodu. Tegevused kodus. Grammatika – tegusõna lõpp –ing. Mitmuse tegusõnad.
Body – kehaosad. Grammatika - tegusõna can.
Telephone call – erinevad tegevused, tegusõnad. Grammatika – telefoninumbrid.
Christmas – jõulud.

Õpitulemused
2. klassi lõpetaja:
1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lausetest;
2) oskab kirjutada inglise keeles erinevaid sõnu ja väljendeid, arvestades
grammatikareegleid;
3) kasutab õpitud väljendeid ja lauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
4) reageerib adekvaatselt küsimustele ja korraldustele;
5) on omandanud teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
6) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
7) kasutab erinevaid õpioskusi võõrkeele õppimiseks;
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8) oskab töötada nii paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 2. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.2

A1.2

A1.2

A1.2

Inglise keele ainekava 3. klassile
Õppematerjalid
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Student’s Book 1“ – Express Publishing 2008
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Teacher’s book 1“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Workbook 1“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Workbook & Grammar Book 1“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster CD-s 1“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster DVD-ROM 1“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Test Booklet 1“
3. klassis pannakse suurt rõhku nii suulisele kui ka kirjalikule eneseväljendusele. Tähtsal
kohal on ka grammatika, õigekiri ja õige hääldus. Õpilane peab oskama koostada õpetaja
abiga erinevaid dialooge, kahekõnesid ja lühijutte. Õppimisse on toodud palju iseseisvust
võrreldes 1. ja 2. klassiga. Õpilane peab hakkama saama läbinisti inglise keelse õpiku ja
töövihikuga.

Õppesisu.
Teemavaldkonnad:
People and pets – Inglise keelsed nimed, enda ja sõprade tutvustamine, tähestik, värvid,
numbrid, koolitarbed, igapäeva objektid, koduloomad, perekond.
Around the world – töökoht, riigid ja rahvused, naaberriigid, suhted naambritega, elu
suurlinnas, vaatamisväärsused ja erinevad kohad kodulinnas.
No place like home – minu kodu, mööbel, erinevad toas, tarbeesemed kodus, esemed / asjad,
mis on minu kodus, erinevad kodude tüübid.
In action – loomadega seotud tööd, loomade kehaosad, mida saavad loomad teha?,
metsloomad.
Work and play – igapäevategevused, nädalapäevad, harjumused, kuud, aastaajad, erinevad
tegevused aastaaegadel, vabaaja tegevused, inimeste välimused ja iseloomud.
Food, glorious food – poes, toidud, joogid, söögikohad, toiduained, erinevad poed.
Rain or shine – tegevused puhkusel, riided, hinnad, materjalid ja suurused, ilm, kohad kust
osta riideid.
Let’s have fun – majutus puhkusel olles, erinevad tegevused puhkusel, transpordivahendid,
festivalid, tähtpäevad, peod.
Our great past – kuulsad inimesed minevikust, katastroofid, kuulsad inimesed kes muutsid
maailma, ajaloolised tsivilisatsioonid, kogemused ja mälestused.

Õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lausetest;
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2) kasutab kirjutamisel ja rääkimisel erinevaid grammatikareegleid;
3) suudab iseseisvalt või õpetaja abiga kirjutada lühijuttu, dialoogi, postkaarti;
4) kasutab õpitud väljendeid ja lauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
ja naabrite kirjeldamiseks;
5) reageerib adekvaatselt küsimustele ja korraldustele;
6) on omandanud sügavamad teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
7) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
8) kasutab erinevaid õpioskusi võõrkeele õppimiseks;
9) oskab töötada individuaalselt, paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.2

A1.2

A1.2

A1.2

Inglise keele ainekava 4. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Inglise keele õpetusega 4. klassis taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
5) oskab

kasutada

eakohaseid

võõrkeelseid

teatmeallikaid

(nt

teatmeteosed,

sõnaraamatud, Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja
õppeainetes.

Õppematerjalid
Ü.Kurm „I Love English Student’s Book 2“ – Kirjastus Studium 2004
Ü.Kurm „I Love English Workbook 2“
Ü.Kurm „I Love English 2 CD
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Student’s Book 2“ – Express Publishing 2009
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster Workbook 2“
J. Dooley – V. Evans „Blockbuster CD-s (4), Tests.

Õppetegevused, õppesisu
II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse
kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh
õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine,
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õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning
kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.

Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Inglise keele ainekava arvestab teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine
jaoks.
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Inglise keele ainekava haakub ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse
teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise
vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.

Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 4. klassis hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste (esitluste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuse alusel, arvestades
õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.
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Õpitulemused
II kooliastmes 4. klassi õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 4. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaga (õpitud temaatika piires);
5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
6) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
7) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Keeleoskuse hea tase 4. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A2.1

A2.1

A2.1

A2.1

Inglise keele ainekava 5. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Inglise keele õpetusega 5. klassis taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
5) oskab

kasutada

eakohaseid

võõrkeelseid

teatmeallikaid

(nt

teatmeteosed,

sõnaraamatud, Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja
õppeainetes.

Õppematerjal
Ülle Kurm, „I Love English Student's book 3“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English Workbook 3“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English 3“ CD

Õppetegevused
Tähtsamad õppetegevused 5. klassis on:
1) Lugemis- ja kirjaoskuse, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine;
9

2) põhisõnavara kiire laiendamine;
õpilasi iseseisvalt lugema juhtimine
3) teksti mõistmise oskuse arendamine;
4) suulise suhtlemisoskuse arendamine erineva sisuga rühmatöödega;
5) sõnaraamatute kasutamise harjutamine;
6) teemasid käsitledes erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu pööramine teiste
kultuuridele ja kõrvutamisele oma kultuuriga.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesannete täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad),
5) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
6) lühiettekanded ( nt huvialade tutvustamine);
7) rollimängud;
8) õppesõnastike kasutamine

Õppesisu
Teemavaldkonnad:
I kooliastmes alustatud ja 4. klassis käsitletud alateemad jätkuvad 5. klassis osaoskuste arengu
põhjal. Neile lisanduvad järgmised alateemad:
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased
kodused tööd ja tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed,
mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused;
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass,
koolipäev, õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 5. klassis hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste (esitluste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuse alusel, arvestades
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õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.

Õpitulemused
II kooliastmes 5. klassi õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 5. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaga (õpitud temaatika piires);
5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
6) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
7) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
8)
Keeleoskuse hea tase 5. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A2.2

A2.2

A2.2

A2.2

Inglise keele ainekava 6. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Õppematerjalid:
Ülle Kurm, „I Love English Student's book 4“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English Workbook 4“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English 3“ CD
6. klassi lõpetaja
1)mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2)oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja
selgitada oma seisukohti ning plaane;
3)oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4)saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti
hakkama;
5)tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
6)kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;
7)töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8)hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab
oma õpistrateegiaid
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Õppe sisu:
Suulise suhtluse kõrval suureneb järk-järgult kirjalike tööde maht. Kuulamis- ja
rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse
ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi
juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning
kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid.NA JA TEISED:
Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused,
viisakas käitumine.
Teemavaldkonnad
KODU JA LÄHIÜMBRUS: Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid;
igapäevased kodused tööd ja tegemised.
KODUKOHT EESTI: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
RIIGID JA NENDE KUTUUR: Inglise keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
IGAPÄEVAELU.
ÕPPIMINE
JA
TÖÖ:
Kodused
toimingud,
söögikorrad,
hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures
käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid.
VABA AEG: Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Keeleteadmised:
LAUSEÕPETUS: Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas
lauses;rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus); suur ja väike algustäht (kuud,
nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk,
ülakoma);rinnastavad sidesõnad(too, or); alistavad sidesõnad (when, because).
TEGUSÕNA: Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must, may); isikuline tegumood
(Present Simple, Past Simple Future Simple, Past Continuous, Present Perfect). Enam
kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
NIMISÕNA: Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine;
umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam kasutatavad
väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre).
OMADUSSÕNA: Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more…
than); so/such+omadussõna.
ASESÕNA: Siduvad asesõnad (that, who); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine,
yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid (some/any/no).
EESSÕNA: Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised
väljendid ( next to, in the middle).
ARVSÕNA: Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad
määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad
(a little, a few).
SÕNATULETUS: Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); nimisõna tuletusliited (-er, -or);
määrsõna tuletusliide –ly.
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Lõiming teiste ainevaldkondadega
Inglise keeles kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane saab teistes
õppeainetes. Inglise keele oskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele
(teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet), leidmaks lisamaterjali teiste õppeainete jaoks.
Inglise keelel on kõige otsesem seos emakeele ja kirjandusega, kuna õppetöö käigus
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse üle teise kultuurikonteksti.
Inglise keele ainekava on tihedalt seotud ajaloo, loodusõpetuse, tehnoloogia, inimeseõpetuse,
muusika ja kunstiõpetuse teemadega.
Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades inglise keelt emakeelena
kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Hindamine
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast .
Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. II kooliastmes
hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes tagasisidet eelkõige selle kohta,
mida õpilane on hästi teinud. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või
mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).
Mahukaid kompleksseid kontrolltöid soovitatakse teha mitte sagedamini kui kord veerandis.
Õpilane hakkab koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma
hinnangut
oma
teadmistele
ning
oskustele.
Eesmärgiks on, et õpilased õpiks koostöös sõnastama, mida nad on enda arvates hästi
omandanud ja/või mille omandamiseks peavad nad veel tööd tegema. Õpetaja valib
töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt),
mis võimaldavad õpilastel oma tööd analüüsida (kirjeldada seda, mida ta teha oskab ning
mida uut ja huvitavat ta on õppinud või teada saanud). Õpilasel peab olema võimalus saada
tagasisidet
oma
keeleoskustaseme
kohta.
Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma tööle hinnangu õpitavas
võõrkeeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:
Kuulamine
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2

Kirjutamine
A2.2

III kooliaste
Ainepädevused
Inglise keele õppimine avardab inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja
väärtustada mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste
vahenditega süsteemset mõtlemist ning eseväljendus- võimalusi. Inglise keel arendab
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kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, andes teadmisi inglise keelt kõnelevate maade ja inglise keelt
kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis (edaspidi raamdokument). Inglise
keele õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused
erinevates osaoskustes esitatakse keeleoskustasemete tabelis. Raamdokumendi ja Euroopa
keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida õpilasi õppima inglise
keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva edasijõudmisega
õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning anda õpilastele objektiivset tagasisidet
saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija kujunemist.
Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja
tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte
pelgalt keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö
tulemusena.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua
tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub inglise keele õpetus emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi
ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning
vältidaeelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab
teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Inglise keele õpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet
kohandada õppija vajaduste järgi.
Õppijakeskse inglise keele õppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov inglise keele kasutamine ning
õpistrateegiate kujundamine;
2) inglise keele õppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks
teadmiste omandamise protsessis;
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija eesmärkidest
ning vajadustest.
Inglise keele keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna
loomine aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti,
enesehinnangut ning väärtuskäitumist.

Üldpädevuste kujundamine inglise keeles
Teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle
väärtushinnangud mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
Inglise keelt õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi: väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust
seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja -tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse inglise keelt kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu.
Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
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Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast inglise keeles edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valikul vaja
teada õpitavat inglise keelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning
ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega.
Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine: rühmatöö,
projektõpe ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud oma kooli ja maakondlikest üritustest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab inglise keele tunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu. Õpilase tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse
arenguga.
Õpipädevust kujundame erinevaid õpistrateegiaid rakendades, nt teabe otsimine ingliskeelsetest
allikatest, sõnaraamatu kasutamine. Olulisel kohal on õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Inglise keele õpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt
suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja
tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks inglise keeles.
Inglise keele õpe on seotud ka mingil määral matemaatikapädevusega, kuna suhtluspädevuse raames
tuleb osata inglise keeles arvutada (nt sisseoste tehes).
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid ja
eesmärke ja võimaldab teha koostööd oma eakaaslastega, kes valdavad sama võõrkeelt.

Lõiming teiste ainevaldkondadega
Inglise keele ainekava arvestab teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Inglise keele õppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks.
Inglise keele oskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele
(teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne
teise õppeaine jaoks. Inglise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames.
Inglise keele valdkonnal on otsene seos keele ja kirjandusega, kuna inglise keele õppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Inglise keele ainekava haakub ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse
teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on inglise keeles nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info
otsimise vahend.
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Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.

Läbivad teemad
Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö“ – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti“ – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti“, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.

Füüsiline õpikeskkond
1) Inglise keele õpe meie koolis toimub klassiti. Kui klassi õpilaste arv on 18 või rohkem,
lahutatakse klass diferentseeritud rühmadeks.
2) Inglise keele õpe toimub pesaklassides, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
õppematerjal ja tehnilised abivahendid (CD mängija, arvutiprojektor, arvuti).
3) Osad tunnid toimuvad arvutiklassis.

Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa, kooli hindamisjuhendi ning teiste
hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Õppeaine kirjeldus ja õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1)lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
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3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid,
arvutiklass jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid,
projektõpe jne.

Taotletavad õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja
selgitada oma seisukohti ning plaane;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4) saab inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti
hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;
5) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb ingliskeelset eakohast
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
6) kasutab ingliskeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab
oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus:

Inglise keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

B1.2

B1.2

B1.2

B1.2

Õppesisu
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,
koostöö ja teistega arvestamine.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja
nende tutvustamine.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja
maal; Eesti vaatamisväärsused.
Riigid ja nende kultuur. Inglise keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, muud keeled.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses,
turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
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Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja
reklaam.

Õppetegevused
III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine
ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse
peaasjalikult inglise keeles. Õpilast suunatakse inglise keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui
ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema
lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse
arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele
nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses.
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu.
Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib
väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama
erinevaid seisukohti.
Selleks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine;
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised,
filmid);
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused,
lühiülevaated);
4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö;
5) projektitööd;
6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest inglise keelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).

Inglise keele ainekava 7. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Õppematerjalid:
Ülle Kurm, „I Love English Student's book 5“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English Workbook 5“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English 5“ CD

Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonnas kajastuvad teemad, mis toetavad õpilase algatusvõimet ja
mõtteaktiivsust. Läbivad teemad on seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1)„Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
2)„Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng.
3)„Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” –kultuuriline idenditeet.
4)„Igapäevaelu.”, „Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon.
5)„Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”- tervis, ohutus.
5)„Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” –väärtused, kõlblus.
Teemavaldkonnad:
MINA JA TEISED: Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõprade ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine; sõprus, ausus, usaldus.
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KODU JA LÄHIÜMBRUS: Kodu ja koduümbrus; pereliikmete ametid; igapäevased kodused
tööd ja tegemised; Eestimaa loodus, asukoht, sümboolika, tähtpäevad ja vaatamisväärsused;
ilm, keskkonnasõbralik käitumine.
RIIGID JA NENDE KUTUUR: Inglise keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
IGAPÄEVAELU.
ÕPPIMINE
JA
TÖÖ:
Kodused
toimingud,
söögikorrad,
hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; sisseostude tegemine,
arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained ja õpioskused; ametid.
VABA AEG: Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Keeleteadmised:
LAUSEÕPETUS: Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas
lauses;rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus ja minevikus); suur ja väike algustäht
(kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk,
ülakoma); lühivastused, if ja there lause alguses.
TEGUSÕNA: Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may); isikuline
tegumood (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present /Past Continuous,
Present/Past Perfect); käskiv kõneviis. Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased
tegusõnad; going-to tulevik.
NIMISÕNA: Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav
artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam kasutatavad väljendid artiklitega ja
ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja
geograafiliste nimedega.
OMADUSSÕNA: Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more…
than); so/such+omadussõna,
ASESÕNA: Siduvad asesõnad (that, who); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine,
yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid (some/any/no); asesõnad one, none of
them, all of them, some of them.
EESSÕNA: Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised
väljendid ( next to, in the middle).
ARVSÕNA: Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad
määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad
(a little, a few).
SIDESÕNA: if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
SÕNATULETUS: Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less.

Lõiming teiste ainevaldkondadega
Inglise keeles kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane saab teistes
õppeainetes. Inglise keele oskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele
(teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet), leidmaks lisamaterjali teiste õppeainete jaoks.
Inglise keelel on kõige otsesem seos emakeele ja kirjandusega, kuna õppetöö käigus
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse üle teise kultuurikonteksti.
Inglise keele ainekava on tihedalt seotud ajaloo, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia,
inimeseõpetuse, muusika ja kunstiõpetuse teemadega.

Õpitulemused
7. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
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2) eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet;
3) osaleb aktiivselt vestluses õpitud temaatika piires;
4) oskab kirjutada lihtsat seotud teksti, isiklikku kirja
5) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades inglise keelt
emakeelena kõnelejaga;
6) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning
oskab neid arvestada;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
8) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja
oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute ning numbriliste hinnetega.

Inglise keele ainekava 8. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Õppematerjalid:
Ülle Kurm, „I Love English Student's book 6“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English Workbook 6“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English 6“ CD

Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonnas kajastuvad teemad, mis toetavad õpilase algatusvõimet ja mõtteaktiivsust. Läbivad teemad on seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1)„Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
2)„Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng.
3)„Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” –kultuuriline idenditeet.
4)„Igapäevaelu.”, „Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon.
5)„Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”- tervis, ohutus.
6)„Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” –väärtused, kõlblus.

Teemavaldkonnad:
MINA JA TEISED: Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõprade ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine; sõprus; vabandamine, loa küsimine.
KODU JA LÄHIÜMBRUS: Kodu ja koduümbrus; pereliikmete ametid; igapäevased kodused
tööd ja tegemised; Eestimaa loodus, asukoht, sümboolika, tähtpäevad ja vaatamisväärsused;
ilm, keskkonnasõbralik käitumine.
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RIIGID JA NENDE KUTUUR: Euroopa maad; õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika,
tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed
ajaloo- ja kultuurivaldkonnast.
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: Kodused toimingud, söömine kodus ja väljaspool
kodu; hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; arsti juures
käimine; kool ja klass, probleemid koolis, õppeained ja õpioskused; tulevane amet.
VABA AEG: Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, sh. sportimine, reisimine;
ilukirjandus,meedia, Internet,

Keeleteadmised:
LAUSEÕPETUS: Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas
lauses;rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus ja minevikus); suur ja väike algustäht
(kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk,
ülakoma); lühivastused, if ja there lause alguses.
TEGUSÕNA: Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may, should,
would); isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present /Past
Continuous, Present/Past Perfect,); käskiv kõneviis; to+ infinitiiv, -ing- vorm (Gerund);
passiiv( Present Simple, Past Simple, Modal verbs in the Passive)
Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
NIMISÕNA: Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav
artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam kasutatavad väljendid artiklitega ja
ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja
geograafiliste nimedega; omastav kääne; ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad.
OMADUSSÕNA: Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more…
than); omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides.
ASESÕNA: Enesekohased asesõnad; siduvad asesõnad (that, who, whom, whose, which);
omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours, much/many, little/few); umbmäärased
asesõnad ja nende liitvormid (some/any/no); asesõnad one, none of them, all of them, some of
them.
EESSÕNA: Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised
väljendid ( next to, in the middle).
ARVSÕNA: Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad
määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad
(a little, a few).
SIDESÕNA: if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
SÕNATULETUS: Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less.

Lõiming teiste ainevaldkondadega
Inglise keeles kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane saab teistes
õppeainetes. Inglise keele oskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele
(teatmeteosed, inglise keelne kirjandus, internet), leidmaks lisamaterjali teiste õppeainete
jaoks.
Inglise keelel on kõige otsesem seos emakeele ja kirjandusega, kuna õppetöö käigus
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse üle teise kultuurikonteksti.
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Inglise keele ainekavad on tihedalt seotud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ja kunstiõpetuse
teemadega.

Õpitulemused
8.klassi lõpetaja:
1)mõistab kuuldu sisu, kasutades vastavalt kuulamisülesandele või vajadusele globaalset,
selektiivset, või detailset kuulamist;
2) oskab esitada seotud teksti käsitletud teemade piires loetu või kuuldu edasiandmiseks
järgmises vormis: kokkuvõte, (ümber)jutustus, kirjeldus, lühireferaat
3) osaleb aktiivselt vestluses , mis võib toimuda suunatud vestluse, suhtlussituatsiooni,
rollimängu või intervjuu vormis;
4) oskab kirjutada seotud teksti, isiklikku kirja, õnnitlus-, tervitus-, tänukaarti, küllakutset,
lühiesseed, lühireferaati;
5) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades inglise keelt emakeelena
kõnelejaga;
6) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
8) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9)seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja
oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute ning numbriliste hinnetega.

Inglise keele ainekava 9. klassile
Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Õppematerjalid:
Ülle Kurm, „I Love English Student's book 7“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English Workbook 7“, - Studium 2003
Ülle Kurm „I Love English 7“ CD

Läbivad teemad
Inglise keele valdkonnas kajastuvad teemad, mis toetavad õpilase algatusvõimet ja
mõtteaktiivsust. Läbivad teemad on seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1)„Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
2)„Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng.
3)„Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” –kultuuriline idenditeet.
4)„Igapäevaelu.”, „Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon.
5)„Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”- tervis, ohutus.
6)„Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” –väärtused, kõlblus.
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Teemavaldkonnad:
MINA JA TEISED: Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted,
viisakusreeglid,koostöö ja teistega arvestamine.
KODU JA LÄHIÜMBRUS: Kodu ja koduümbrus; kodukoha vaatamisväärsused ja nende
tutvustamine; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; Eestimaa loodus, asukoht,
sümboolika, tähtpäevad, vaatamisväärsused; ilm; loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja
-säästlik käitumine; elu linnas ja maal.
RIIGID JA NENDE KUTUUR: Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled.
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine
teeninduses, turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
VABA AEG: Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid
ja reklaam.

Keeleteadmised:
LAUSEÕPETUS: Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses;
rindlaused; suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid
(punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma); lühivastused, if ja there lause alguses.
TEGUSÕNA: Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may, should,
would); isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present /Past
Continuous, Present/Past Perfect,); käskiv kõneviis; to+ infinitiiv, -ing- vorm (Gerund);
passiiv( Present Simple, Past Simple, Modal verbs in the Passive), kaudne kõne (saatelause
olevikus ja minevikus), aegade ühildumine; tingimuslaused.
Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
NIMISÕNA: Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav
artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam kasutatavad väljendid artiklitega ja
ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja
geograafiliste nimedega; omastav kääne; ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad.
OMADUSSÕNA: Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more…
than); omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides.
ASESÕNA: Enesekohased asesõnad; siduvad asesõnad (that, who, whom, whose, which);
omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours, much/many, little/few); umbmäärased
asesõnad ja nende liitvormid (some/any/no); asesõnad one, none of them, all of them, some of
them.
EESSÕNA: Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised
väljendid ( next to, in the middle).
ARVSÕNA: Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud,
telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine.
MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad
määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad
(a little, a few).
SIDESÕNA: if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
SÕNATULETUS: Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less.

Lõiming teiste ainevaldkondadega
Inglise keeles kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane saab teistes
õppeainetes. Inglise keele oskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele
(teatmeteosed, inglise keelne kirjandus, internet), leidmaks lisamaterjali teiste õppeainete
jaoks.
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Inglise keelel on lähedane seos emakeele ja kirjandusega, kuna õppetöö käigus rakendatakse
väga palju emakeeles omandatut ja kantakse üle teise kultuurikonteksti.

Inglise keele ainekava on tihedalt seotud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ja
kunstiõpetuse teemadega.
Õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja
selgitada oma seisukohti ning plaane;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4) saab inglise keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti
hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;
5) tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb inglise keelset eakohast
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
6) kasutab inglise keelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab
oma õpistrateegiaid.

Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus:
Kuulamine
B1.2

Lugemine
B1.2

Rääkimine
B1.2

Kirjutamine
B1.2

Õppetegevus
III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine
ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Õpilast suunatakse õpitavat
keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks
harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-,
teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki
loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus
väljendusoskuses. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega
arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning
nägema ja arvestama erinevaid seisukohti.
Selleks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine sh iseseisev lugemine;
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised,
filmid);
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused,
lühiülevaated);
4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö;
5) projektitööd;
6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest inglise keelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
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reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja
oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute ning numbriliste hinnetega.
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus:
Kuulamine
B1.2
Saab aru põhilisest
infost selges
tavakõnes tuttaval
teemal: töö, kool,
vaba aeg jne. Saab
aru aeglaselt ja
selgelt edastatud
raadiosaadete
põhisisust, kui need
käsitlevad
päevateemasid.

Lugemine
B1.2
Saab aru tekstidest,
mis koosnevad
sagedamini
esinevatest sõnadest.
Saab aru sündmuste,
mõtete ja soovide
kirjeldusest isiklikes
kirjades.

Rääkimine
B1.2
Saab enamasti
keelega hakkama
maal, kus see on
kasutusel. Oskab
ettevalmistuseta
vestelda tuttaval,
huvitaval või olulisel
teemal: pere, hobid,
töö, reisimine ja
päevasündmused.
Oskab lihtsate
seostatud lausetega
kirjeldada kogemusi,
sündmusi, unistusi ja
kavatsusi. Oskab
lühidalt põhjendada
ning selgitada oma
seisukohti ja plaane.
Oskab edasi anda
jutu, raamatu ja filmi
sisu ning kirjeldada
oma muljeid.

Kirjutamine
B1.2
Oskab koostada
lihtsat seostatud teksti
tuttaval või huvi
pakkuval teemal.
Oskab kirjutada
isiklikku kirja, milles
on kirjeldatud
kogemusi ja muljeid.

Võõrkeeled B- keel VENE KEEL
6 klass 140 tundi
1. Ainevaldkonna kirjeldus
Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Vene keel arendab kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Vene keele
õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused
erinevates osaoskustes on esitatud keeleoskustasemete tabelis.
Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab
motiveerida õpilasi õppima vene keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära,
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suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma
õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist
ning iseseisva õppija kujunemist.
Vene keele õpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt
keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua
tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja vene kultuuri sarnasusi
ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt
tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Vene keele õpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet
kohandada õppija vajaduste järgi.
Vene keele õppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov vene keele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava eakohase materjali olemasolu;
3) erinevate aktiivõppevormide kasutamine;
4) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine.
Vene keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine
aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning
väärtuskäitumist.

1.1. Üldpädevuste kujundamine vene keeles
Teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise õpetamisel on kandev roll õpetajal.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi: väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust,
õpipädevust,
suhtluspädevust,
matemaatikapädevust,
ettevõtlikkuspädevust seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja
-tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise
kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad
kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.
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Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite
valikul vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt
seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate
õpitöövormide kasutamine: rühmatöö, projektõpe ning aktiivne osavõtt õpitava keelega
seotud oma kooli ja maakondlikest üritustest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu. Õpilase tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud
õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundame erinevaid õpistrateegiaid rakendades, nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine. Olulisel kohal on õpitud teadmiste ja
oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks vene keeles.
Vene keele õpe on seotud ka matemaatikapädevusega, kuna suhtluspädevuse raames tuleb
osata võõrkeeles arvutada, kella tunda, vanust öelda jne.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.

1.2 Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine
jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse,
muusika ning kunstiõpetuse teemadega.

27

Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise
vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.

1.3 Läbivad teemad
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja ohutus
„Igapäevaelu” - Kohvikus
Toiduained: piima- ja lihatooted
Köögi-ja puuviljad. Marjad
Minu päev. Kellaajad
6) „Mina ja teised“, (Riietus, minu iseloom,minu perekond), „Kodu ja lähiümbrus“,
„Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende
kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.

1.4. Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid
peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.5. Õppetegevused
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine õppetunnis:
1) vene keele õpetajad lähtuvad õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine
eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeainete ja läbivate teemadega;
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2) taotlevad, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldavad õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutavad diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

ja

raskusaste

5) rakendavad nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

toetavad

põhinevaid

6) mitmekesistavad õpikeskkonda: kooli arvutiklass, konverentsiruum, aula, õppetunnid
väljaspool kooliruume;
7) kasutatavad erinevaid aktiivõppemeetodeid.
1.6 Füüsiline õpikeskkond
1) vene keele õpe meie koolis toimub rühmades;
2) vene keele õpe toimub klassides, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

2. Õpitulemused
II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
6. klassi lõpetaja vene keeles:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitava sõnavara piires
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi.
Keeleoskuse hea tase 6.klassi lõpus:
Kuulamine
A1.1- A1.2
Saab aru tuttavatest
sõnadest ja
fraasidest, mis
puudutavad teda
ennast, tema
perekonda ja vahetut
ümbrust, kui

Lugemine
A1.1 – A1.2
Mõistab väga
lühikesi, lihtsaid
tekste fraashaaval,
leides tuttavaid
nimesid, sõnu ja
tuntumaid fraase
ning lugedes

Rääkimine
A1.1 – A1.2
Oskab moodustada
lihtsaid, enamasti
sidumata fraase
inimeste ja paikade
kohta. Oskab suhelda
tingimusel, et
vestluspartner räägib
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Kirjutamine
A1.1- A1.2
Oskab kirjutada
lühikest ja lihtsat
teadet (nt. postkaart
puhkuselt, küllakutse
jms.) ning täita
isikuandmeid
sisaldavat ankeeti.

inimesed räägivad
selgelt ja aeglaselt.

vajadusel mitu korda. aeglaselt. Oskab
kasutada lihtsaid
fraase ja lauseid
kirjeldamaks kohta,
kus ta elab ja inimesi,
keda tunneb

2.1. Õppesisu
II kooliastme alateemad :

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused;
igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.

2.2. Õppetegevus
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast vene keeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse
võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast
suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased
õpivad kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi. Teemade käsitlemisel pööratakse
tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi
kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning
oskavad neid arvestada.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused,
lühiülevaated);
5) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest venekeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).
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II kooliaste
KIRI JA HÄÄLDUS

Vene tähestik.
Nimede kirjutamine vene ja eesti keeles,
translitereerimisreeglid. Tähemärkide
häälikuline tähendus. Sõnarõhk.
Täishäälikute hääldamine eel- ja
järelrõhulistes silpides, reduktsioon.
Kaashäälikud. Sisihäälikute hääldamine.
Häälikute sarnastumine: helilised / helitud,
palataalsed / mittepalataalsed.
Sõnarõhk tegusõna бытьvormides.
Sõnarõhu muutumine nimisõnade nimetava
käände mitmuse vormi moodustamisel.

NIMISÕNA

Grammatiline sugu: naissoost nimisõnad –
а/-я-lõpuga; meessoost sõnad, mille lõpus
on kaashäälik või –й ja -a/-я (папа,
дедушка, дядя); kesksoost sõnad -о/-еlõpuga.
Nimisõnade mitmuse nimetava käände
moodustamine (ы- ja и-lõpulised meessoost
ja naissoost sõnad; а- ja я-lõpulised
kesksoost ja meessoost sõnad).

OMADUSSÕNAD

Omadussõna lõpud ainsuse ja mitmuse
nimetavas käändes (tüve lõpphäälik
palataliseerimata / palataliseeritud;
küsimused какой? какая? какое? какие?).
Omadussõna ühildumine nimisõnaga ainsuse
ja mitmuse nimetavas käändes.

TEGUSÕNA

Tegusõna быть: oleviku Ø-vorm; mineviku
vormi moodustamine; tuleviku vormid:
ainsuse / mitmuse pöördelõpud.
Eitav kõneliik: Я не играю, Мальчик не
играет, Мы не играемjne).
Tegusõnade pööramine (olevik ja tulevik).
Mineviku vormide moodustamine.
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ASESÕNA

Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade
käänamine.
Omastavad asesõnad ainsuses ja mitmuses.

MÄÄRSÕNA

Lubamine ja keelamine (можно, нельзя).
Hinnangut väljendavad määrsõnad (хорошо,
плохо).

ARVSÕNA

Põhiarvsõnad. Küsimus сколько лет?ja
vastus (nimisõnaga год, года/ лет).

ABISÕNAD

Rinnastavad sidesõnad и, а, но.

LAUSE STRUKTUUR

Küsimused Кто это? Что это?ja
vastused.
Küsimused Кто это был? Что это
было?ja vastused.
Subjekti ja predikaadi tähistamine (Я играю,
ты играешь, он / она играет, мы играем,
вы играете, они играют; Мальчик
играет, Дети играют jne).
Lihtlause: koordinatsioon aluse ja öeldise
vahel.

2.3. Hindamine
6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (iseseisev
lugemine jmt).
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VENE KEEL
III kooliaste
7. klass 105 tundi

1. Ainevaldkonna kirjeldus
Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Vene keel arendab kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Vene keele
õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused
erinevates osaoskustes on esitatud keeleoskustasemete tabelis.
Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab
motiveerida õpilasi õppima vene keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära,
suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma
õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist
ning iseseisva õppija kujunemist.
Vene keele õpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt
keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua
tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja vene kultuuri sarnasusi
ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt
tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Vene keele õpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet
kohandada õppija vajaduste järgi.
Vene keele õppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov vene keele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava eakohase materjali olemasolu;
3) erinevate aktiivõppevormide kasutamine;
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4) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine.
Vene keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine
aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning
väärtuskäitumist.

1.1. Üldpädevuste kujundamine vene keeles
Teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise õpetamisel on kandev roll õpetajal.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi: väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust,
õpipädevust,
suhtluspädevust,
matemaatikapädevust,
ettevõtlikkuspädevust seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja
-tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise
kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad
kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite
valikul vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt
seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate
õpitöövormide kasutamine: rühmatöö, projektõpe ning aktiivne osavõtt õpitava keelega
seotud oma kooli ja maakondlikest üritustest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu. Õpilase tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud
õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundame erinevaid õpistrateegiaid rakendades, nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine. Olulisel kohal on õpitud teadmiste ja
oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks vene keeles.
Vene keele õpe on seotud ka matemaatikapädevusega, kuna suhtluspädevuse raames tuleb
osata võõrkeeles arvutada, kella tunda, vanust öelda jne.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.
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1.2 Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine
jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse,
muusika ning kunstiõpetuse teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise
vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.

1.3 Läbivad teemad
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.
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1.4. Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid
peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.5. Õppetegevused
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine õppetunnis:
1) vene keele õpetajad lähtuvad õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine
eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotlevad, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldavad õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutavad diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

ja

raskusaste

5) rakendavad nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

toetavad

põhinevaid

6) mitmekesistavad õpikeskkonda: kooli arvutiklass, konverentsiruum, aula, õppetunnid
väljaspool kooliruume;
7) kasutatavad erinevaid aktiivõppemeetodeid.

1.6 Füüsiline õpikeskkond
1) osa tunde toimub arvutiklassis;
2) vene keele õpe toimub klassides, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

2. Õpitulemused
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
7. klassi lõpetaja vene keeles:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
rääkiva kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
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3) mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid
arvestada;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi.
Kuulamine
A2.2
Mõistab selget ja
aeglast kõnet.
Mõistab selgelt ja
aeglaselt hääldatud
fraase jm. väljendeid,
mis seostuvad esmatähtsate
eluvaldkondadega.
(nt. isiku- ja
pereteave, sisseostud,
kodukoht, töö).

Lugemine
A2.2
Mõistab lühikesi ja
tuttavaid tekste
lihtsatel teemadel,
kui keelekasutus
sarnaneb tema
igapäevaelus sageli
ettetulevaga; samuti
tekste, mis sisaldavad
sageli kasutatavaid ja
rahvusvahelise
levikuga sõnu.

Rääkimine
A2.2
Saab hakkama
igapäevastes
suhtlusolukordades,
mis nõuavad otsest ja
lihtsat infovahetust
tuttavatel
teemadel.Oskab
kaasa rääkida, kuid
vestlust ise juhtida
veel ei oska.Oskab
kasutada õpitut, et
kirjeldada oma
perekonda ja teisi
inimesi, elutingimusi,
hariduslikku
tagapõhja, praegust
või eelmist tööd,

Kirjutamine
A2.2
Oskab teha märkmeid
ja koostada lihtsat
isiklikku kirja.

2.1. Õppesisu
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused;
igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
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kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja
tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.

2.2. Õppetegevus
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast vene keeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse
võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast
suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased
õpivad kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi. Teemade käsitlemisel pööratakse
tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi
kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning
oskavad neid arvestada.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused,
lühiülevaated);
5) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest venekeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).
KIRI JA HÄÄLDUS- Sõnarõhu muutumine nimisõnade käänamisel.Sõnarõhu muutumine
nimisõnade käänamisel .
NIMISÕNA- Mees- ja naissoost sõnad, mille lõpus on –ь.
Naissoost sõnad, mille lõpus on -ия (nt Эстония, история, гимназия). Kesksoost sõnad имя
ja время; kesksoost sõnad, mille lõpus on -ие (nt задание).
Üldsoost nimisõnad (nt сирота, коллега, умница). Käänete nimetused ja küsimused. Sageli
kasutatavad käändumatud sõnad (nt евро, кино, метро, пальто, кофе).
Käändkonnad; nimisõna käändelõpud ainsuses (I ja II käändkond).
Родительный: kuuluvuse väljendamine (nt книга брата, отец Кристины); eitus нет
sõnaga, koha tähistamine (küsimus откуда? ja
vastus eessõnade из ja с abil).
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Предложный: sise- ja väliskoha tähistamine (küsimus где? ja vastus в ja на eessõnade
abil).
Винительный: sise- ja väliskoha tähistamine (küsimus куда? ja vastus eessõnade в ja на
abil); otsese tegevuse objekti tähistamine (nt tegusõnadega видеть, читать, любить).
Дателъный: käändevormide kasutamine eessõnata; tegusõnadega желать, верить,
помогать; kuid желать чего? Р.п.; верить во что? В.п.
Tворительный käändevormide kasutamine eessõnata.

OMADUSSÕNAD-Omadussõnade käänamine ainsuses sõltuvalt sõna tüvest (tüve
lõpuhäälik palataalne / mittepalataalne).
Omadussõna võrdlusastmete moodustamine.
vastus eessõnade из ja с abil).
Предложный: sise- ja väliskoha tähistamine (küsimus где? ja vastus в ja на eessõnade abil).
Винительный: sise- ja väliskoha tähistamine (küsimus куда? ja vastus eessõnade в ja на
abil); otsese tegevuse objekti tähistamine (nt tegusõnadega видеть, читать, любить).
Дателъный: käändevormide kasutamine eessõnata; tegusõnadega желать, верить,
помогать; kuid желать чего? Р.п.; верить во что? В.п.
Tворительный käändevormide kasutamine eessõnata.
TEGUSÕNA-I pöördkond (еть-, ать-, ять-lõpulised tegusõnad) ja II pöördkond (итьlõpulised tegusõnad).
Enesekohased tegusõnad ja nende pöördevormid (nt интересоваться, находиться);
tegusõnade просыпаться, причѐсываться, заниматься, находиться, мыться,
умываться, одеваться, начинаться, кончаться pööramine.
Verbirektsioon (käänete kaupa).
Tingiv kõneviis ja selle vormi moodustamine.
Käskiv kõneviis ja selle vormi moodustamine.
ASESÕNA-Omastavate asesõnade käänamine.
Näitavad asesõnad ja nende käänamine
MÄÄRSÕNAMäärsõnade здесь, тут, там kasutamine. Määrsõnade moodustamine omadussõnadest
ARVSÕNAD-Järgarvsõnad.
ABISÕNAD-Eitussõna нет (nt нет отца, мамы, книги).
Eessõnade в, на, из, с kasutamise (koha tähistamiseks).
Eraldusseose väljendamine sidesõnaga или.
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LAUSE STRUKTUUR-Lihtöeldis ja öeldistäide (nimisõna nimetavas käändes, määrsõna,
isikuline asesõna).
Küsimus где? ja vastus (määrsõnade здесь, тут, там kasutamine, предложный kääne).
Öeldistäide (nimisõna творительный käändes).
Küsimus куда? ja vastus (винительный kääne).
Küsimus откуда? ja vastus (родительный kääne).
Küsimused чей? чья? чьѐ? чьи? ja vastused (possesiivsete asesõnade kasutamine,
родительный kääne).
Küsimus когда? какого года? в каком году? ja vastused (nädalapäevad,
kuud, kellaaeg, aasta).

2.3. Hindamine
7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (iseseisev
lugemine jmt).

8 klass 105 tundi
1. Ainevaldkonna kirjeldus
Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Vene keel arendab kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Vene keele
õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused
erinevates osaoskustes on esitatud keeleoskustasemete tabelis.
Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab
motiveerida õpilasi õppima vene keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära,
suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma
õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist
ning iseseisva õppija kujunemist.
Vene keele õpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt
keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
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Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua
tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja vene kultuuri sarnasusi
ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt
tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Vene keele õpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet
kohandada õppija vajaduste järgi.
Vene keele õppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov vene keele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava eakohase materjali olemasolu;
3) erinevate aktiivõppevormide kasutamine;
4) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine.
Vene keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine
aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning
väärtuskäitumist.

1.1. Üldpädevuste kujundamine vene keeles
Teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise õpetamisel on kandev roll õpetajal.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi: väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust,
õpipädevust,
suhtluspädevust,
matemaatikapädevust,
ettevõtlikkuspädevust seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja
-tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise
kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad
kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite
valikul vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt
seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate
õpitöövormide kasutamine: rühmatöö, projektõpe ning aktiivne osavõtt õpitava keelega
seotud oma kooli ja maakondlikest üritustest.
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Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu. Õpilase tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud
õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundame erinevaid õpistrateegiaid rakendades, nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine. Olulisel kohal on õpitud teadmiste ja
oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks vene keeles.
Vene keele õpe on seotud ka matemaatikapädevusega, kuna suhtluspädevuse raames tuleb
osata võõrkeeles arvutada, kella tunda, vanust öelda jne.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.

1.2 Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine
jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse,
muusika ning kunstiõpetuse teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise
vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.
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1.3 Läbivad teemad
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.

1.4. Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid
peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.5. Õppetegevused
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine õppetunnis:
1) vene keele õpetajad lähtuvad õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine
eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotlevad, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldavad õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutavad diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

ja

raskusaste

5) rakendavad nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

toetavad

põhinevaid

6) mitmekesistavad õpikeskkonda: kooli arvutiklass, konverentsiruum, aula, õppetunnid
väljaspool kooliruume;
7) kasutatavad erinevaid aktiivõppemeetodeid.
KIRI JA HÄÄLDUS- Sõnarõhu muutumine nimisõnade käänamisel.
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Sõnarõhu muutumine tegusõnade vormides.
Häälikuvaheldused tegusõnade pööramisel .
NIMISÕNAРодительный käände kasutamine у, от ja без eessõnadega, tunnuse
tähistamine (nt урок музыки, платье из шѐлка), vahemaa ja ajavahemiku tähistamine (от ...
до; с ... до).
Дательный:
Küsimused к кому? к чему? ja vastused. Eessõna по kasutamine.
Творительный: Küsimused с кем? с чем? ja vastused.
Предложный: Küsimused о ком? о чѐм? ja vastused.
I ja II käändkond: mitmuse käändelõpud. III käändkond, ainsuse ja mitmuse vormid.
Singularia tantum sõnad.
Pluralia tantum sõnad.
Ees-, isa- ja perekonnanimede käänamine; käändumatud nimed.
Osaobjekt родителъный käändes (nt дай мне молока, соли), nn
„второй родителный“ (nt выпей соку).
OMADUSSÕNAD-Omadussõna võrdlusastmete moodustamine (tüvemuutused (nt глубокий
> глубже), supletiivsed vormid (nt хорошо > лучше) ja kasutamine.
Omadussõna lühivormide moodustamine ja kasutamine.
TEGUSÕNA-Faasiverbide pööramine ja kasutamine tegusõnalises liitöeldises (nt начал
говорить, продолжал спорить, кончил разговаривать).
Modaalverbide мочь ja хотеть pööramine ning kasutamine tegusõnalises liitöeldises (nt
могу говорить, хочу играть).
Liikumisverbid: kindlas suunas e sihipärane liikumine vs edasi-tagasi või kaootiline
liikumine. Liikumisverbide pööramine.
Verbi aspekt: imperfektiivse / perfektiivse aspekti ajavormid. Aspektipaari mõiste: kõnehetkel
toimuv või kestev tegevus / ühekordne või tulevikus toimuv tegevus (nt обнимать /
обнять*); kestev tegevus või seisund / toimunud tulemuslik tegevus (nt надевать /
надеть*); imperfektiivsust (nt каждый год, всегда, долго, часто) või perfektiivsust (nt
завтра, вчера, скоро, в будущем) rõhutavad kontekstisõnad.
Eritüvelised aspektipaarid, iseärasused verbide pööramisel: nt говорить / сказать*, брать /
взять*, класть / положить*, садиться / сесть*, ловить / поймать*, возвращать /
вернуть*, ложиться / лечь*.
ASESÕNAPossessiivsuse väljendamine omastavate asesõnade abil .
MÄÄRSÕNA- Määrsõnade võrdlusastmete moodustamine ja kasutamine .
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ARVSÕNA-

Põhiarvsõnade käänamine.
Järgarvsõnade käänamine

ABISÕNAkasutamine.

Eessõnad, mida kasutatakse родительный käändega. Eessõnade к ja по

Eessõnad, mida kasutatakse творительный käändega.
Eessõnad, mida kasutatakse предложный käändega.
Alistavad sidesõnad: что, чтобы, потому что, если, когда, где, как, который.
LAUSE STRUKTUURLauselaiendid: määrus ja täiend.
Aluseta lihtlaused: nt Что ты делаешь? - Сижу и пишу письмо.
Öeldistäide (omadussõna lühi- ja pikk vorm, possessiivsed asesõnad).
Täiendi ühildumine põhisõnaga soos, arvus ja käändes (ainsus), arvus ja käändes (mitmus).

1.6 Füüsiline õpikeskkond
1) osa vene keele tunde toimub arvutiklassis
2) vene keele õpe toimub klassides, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

2. Õpitulemused
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
8. klassi lõpetaja vene keeles:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
rääkiva kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid
arvestada;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi.
Kuulamine
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2
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Kirjutamine
A2.2

Mõistab selget ja
aeglast kõnet.
Mõistab selgelt ja
aeglaselt hääldatud
fraase jm. väljendeid,
mis seostuvad esmatähtsate
eluvaldkondadega.
(nt. isiku- ja
pereteave, sisseostud,
kodukoht, töö).

Mõistab lühikesi ja
tuttavaid tekste
lihtsatel teemadel,
kui keelekasutus
sarnaneb tema
igapäevaelus sageli
ettetulevaga; samuti
tekste, mis sisaldavad
sageli kasutatavaid ja
rahvusvahelise
levikuga sõnu.

Saab hakkama
Oskab teha märkmeid
igapäevastes
ja koostada lihtsat
suhtlusolukordades,
isiklikku kirja.
mis nõuavad otsest ja
lihtsat infovahetust
tuttavatel
teemadel.Oskab
kaasa rääkida, kuid
vestlust ise juhtida
veel ei oska.Oskab
kasutada õpitut, et
kirjeldada oma
perekonda ja teisi
inimesi, elutingimusi,
hariduslikku
tagapõhja, praegust
või eelmist tööd,

2.1. Õppesisu
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused;
igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja
tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.

2.2. Õppetegevus
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast vene keeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse
võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast
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suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased
õpivad kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi. Teemade käsitlemisel pööratakse
tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi
kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning
oskavad neid arvestada.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused,
lühiülevaated);
5) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest venekeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).

2.3. Hindamine
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (iseseisev
lugemine jmt).

9 klass 105 tundi
1. Ainevaldkonna kirjeldus
Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Vene keel arendab kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Vene keele
õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused
erinevates osaoskustes on esitatud keeleoskustasemete tabelis.
Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab
motiveerida õpilasi õppima vene keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära,
suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma
õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist
ning iseseisva õppija kujunemist.
Vene keele õpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema
suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt
keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
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Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua
tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja vene kultuuri sarnasusi
ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt
tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Vene keele õpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet
kohandada õppija vajaduste järgi.
Vene keele õppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov vene keele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava eakohase materjali olemasolu;
3) erinevate aktiivõppevormide kasutamine;
4) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine.
Vene keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine
aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning
väärtuskäitumist.

1.1. Üldpädevuste kujundamine vene keeles
Teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise õpetamisel on kandev roll õpetajal.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi: väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust,
õpipädevust,
suhtluspädevust,
matemaatikapädevust,
ettevõtlikkuspädevust seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja
-tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise
kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad
kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite
valikul vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid
käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt
seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate
õpitöövormide kasutamine: rühmatöö, projektõpe ning aktiivne osavõtt õpitava keelega
seotud oma kooli ja maakondlikest üritustest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
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õpitegevuste kaudu. Õpilase tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud
õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundame erinevaid õpistrateegiaid rakendades, nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine. Olulisel kohal on õpitud teadmiste ja
oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad
otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti
mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks vene keeles.
Vene keele õpe on seotud ka matemaatikapädevusega, kuna suhtluspädevuse raames tuleb
osata võõrkeeles arvutada, kella tunda, vanust öelda jne.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.

1.2 Lõiming
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine
jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes
rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse,
muusika ning kunstiõpetuse teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino,
teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit
kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise
vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate
alustekstide kaudu.

1.3 Läbivad teemad
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
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2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.

1.4. Hindamine
Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist
reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid
peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.5. Õppetegevused
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine õppetunnis:
1) vene keele õpetajad lähtuvad õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine
eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotlevad, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldavad õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutavad diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

ja

raskusaste

5) rakendavad nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

toetavad

põhinevaid

6) mitmekesistavad õpikeskkonda: kooli arvutiklass, konverentsiruum, aula, õppetunnid
väljaspool kooliruume;
7) kasutatavad erinevaid aktiivõppemeetodeid.
KIRI JA HÄÄLDUS- Sõnarõhu muutumine nimisõnade käänamisel.
Sõnarõhu muutumine tegusõnade vormides.
Häälikuvaheldused tegusõnade pööramisel .
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NIMISÕNAРодительный käände kasutamine у, от ja без eessõnadega, tunnuse
tähistamine (nt урок музыки, платье из шѐлка), vahemaa ja ajavahemiku tähistamine (от ...
до; с ... до).
Дательный:
Küsimused к кому? к чему? ja vastused. Eessõna по kasutamine.
Творительный: Küsimused с кем? с чем? ja vastused.
Предложный: Küsimused о ком? о чѐм? ja vastused.
I ja II käändkond: mitmuse käändelõpud. III käändkond, ainsuse ja mitmuse vormid.
Singularia tantum sõnad.
Pluralia tantum sõnad.
Ees-, isa- ja perekonnanimede käänamine; käändumatud nimed.
Osaobjekt родителъный käändes (nt дай мне молока, соли), nn
„второй родителный“ (nt выпей соку).
OMADUSSÕNAD-Omadussõna võrdlusastmete moodustamine (tüvemuutused (nt глубокий
> глубже), supletiivsed vormid (nt хорошо > лучше) ja kasutamine.
Omadussõna lühivormide moodustamine ja kasutamine.
TEGUSÕNA-Faasiverbide pööramine ja kasutamine tegusõnalises liitöeldises (nt начал
говорить, продолжал спорить, кончил разговаривать).
Modaalverbide мочь ja хотеть pööramine ning kasutamine tegusõnalises liitöeldises (nt
могу говорить, хочу играть).
Liikumisverbid: kindlas suunas e sihipärane liikumine vs edasi-tagasi või kaootiline
liikumine. Liikumisverbide pööramine.
Verbi aspekt: imperfektiivse / perfektiivse aspekti ajavormid. Aspektipaari mõiste: kõnehetkel
toimuv või kestev tegevus / ühekordne või tulevikus toimuv tegevus (nt обнимать /
обнять*); kestev tegevus või seisund / toimunud tulemuslik tegevus (nt надевать /
надеть*); imperfektiivsust (nt каждый год, всегда, долго, часто) või perfektiivsust (nt
завтра, вчера, скоро, в будущем) rõhutavad kontekstisõnad.
Eritüvelised aspektipaarid, iseärasused verbide pööramisel: nt говорить / сказать*, брать /
взять*, класть / положить*, садиться / сесть*, ловить / поймать*, возвращать /
вернуть*, ложиться / лечь*.
ASESÕNAPossessiivsuse väljendamine omastavate asesõnade abil .
MÄÄRSÕNA- Määrsõnade võrdlusastmete moodustamine ja kasutamine .
ARVSÕNA-

Põhiarvsõnade käänamine.
Järgarvsõnade käänamine
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ABISÕNAkasutamine.

Eessõnad, mida kasutatakse родительный käändega. Eessõnade к ja по

Eessõnad, mida kasutatakse творительный käändega.
Eessõnad, mida kasutatakse предложный käändega.
Alistavad sidesõnad: что, чтобы, потому что, если, когда, где, как, который.
LAUSE STRUKTUURLauselaiendid: määrus ja täiend.
Aluseta lihtlaused: nt Что ты делаешь? - Сижу и пишу письмо.
Öeldistäide (omadussõna lühi- ja pikk vorm, possessiivsed asesõnad).
Täiendi ühildumine põhisõnaga soos, arvus ja käändes (ainsus), arvus ja käändes (mitmus).

1.6 Füüsiline õpikeskkond
1) vene keele õpe toimub klassides, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
2) osa vene keele tunde toimub arvutiklassis

2. Õpitulemused
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
8. klassi lõpetaja vene keeles:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
rääkiva kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid
arvestada;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi.
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
A2.2
A2.2
A2.2
Mõistab selget ja
Mõistab lühikesi ja
Saab hakkama
aeglast kõnet.
tuttavaid tekste
igapäevastes
Mõistab selgelt ja
lihtsatel teemadel,
suhtlusolukordades,
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Kirjutamine
A2.2
Oskab teha märkmeid
ja koostada lihtsat
isiklikku kirja.

aeglaselt hääldatud
fraase jm. väljendeid,
mis seostuvad esmatähtsate
eluvaldkondadega.
(nt. isiku- ja
pereteave, sisseostud,
kodukoht, töö).

kui keelekasutus
sarnaneb tema
igapäevaelus sageli
ettetulevaga; samuti
tekste, mis sisaldavad
sageli kasutatavaid ja
rahvusvahelise
levikuga sõnu.

mis nõuavad otsest ja
lihtsat infovahetust
tuttavatel
teemadel.Oskab
kaasa rääkida, kuid
vestlust ise juhtida
veel ei oska.Oskab
kasutada õpitut, et
kirjeldada oma
perekonda ja teisi
inimesi, elutingimusi,
hariduslikku
tagapõhja, praegust
või eelmist tööd,

2.1. Õppesisu
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused;
igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja
tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.

2.2. Õppetegevus
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast vene keeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse
võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast
suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased
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õpivad kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi. Teemade käsitlemisel pööratakse
tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi
kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning
oskavad neid arvestada.
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused,
lühiülevaated);
5) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest venekeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet).

2.3. Hindamine
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste
kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (iseseisev
lugemine jmt).
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