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VÕÕRKEELTE AINEVALDKOND põhikoolis   
 

    Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.a määruse 
     nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ lisa 2 

 
 
AINEVALDKONNA PÄDEVUS 
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeltes esitatut, suhelda 
eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja 
väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi. 
 
Põhikooli lõpuks õpilane: 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas 
iseseisvalt toimida; 

2. on võimeline osalema erinevates projektides, jätkama õpinguid emakeelest 
erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3. tunneb õpitavaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure; 
4. mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 
5. omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust 

võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeles suhtlemisel. 
 
 
AINEVALDKONNA ÕPPEAINED 
Ainevaldkonda „Võõrkeeled” kuuluvad inglise keel ja vene keel.  
 
Põhikoolis õpitakse kahte võõrkeelt. 
A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt. 
B-võõrkeelena õpitakse vene keelt. 
 
A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes ja B-võõrkeelt II kooliastmes. 
Audentese Erakoolis toimub A-keele õpe alates esimesest klassist rahulikus tempos läbi 
mängu ja korduse ning B-võõrkeele õpe algab neljandast klassist. Nädalatundide 
jaotumine kooliastmeti on järgmine: 
 
   A-võõrkeel   B-võõrkeel 
I    kooliaste 10 - 
II  kooliaste  12 6 
III kooliaste 12  7 
  
 
AINEVALDKONNA KIRJELDUS 
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 
mitmekultuurilist maailma. Erinevate keelte õppimine arendab süsteemset mõtlemist, 
eneseväljendusvõimalusi ja kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, andes teadmisi erinevate 
maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta. 
 
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud lähtudes 
keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Kõikide 
võõrkeelte õpitulemused on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. 
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Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab 
motiveerida õpilasi õppima võõrkeeli, arvestades õppija ealist ning individuaalset 
eripära, suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid 
õpieesmärke ning andma õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see 
toetab õpimotivatsiooni püstitamist ning iseseisva õppija kujunemist. 
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks 
suhtlusprotsessis, siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille 
piires kujundatakse suhtluspädevust. Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja 
osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine. Erinevaid 
osaoskusi õpetatakse integreeritult. 
Võõrkeelte integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist soodustava õpikeskkonna 
loomine toetab suhtluspädevuse omandamise kõrval ka maailmapildi, enesehinnangu ja 
väärtuskäitumise arengut. Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri 
teistega, mõista ja väärtustada nende eripära, olla tolerantne ning vältida 
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab 
teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  
 
Audentese Erakooli keeleõpetajad peavad oluliseks õppijakeskse võõrkeeleõppe 
põhimõtteid: 

1) õpetaja on õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks teadmiste omandamise 
protsessis; 

2) keeleõppes kasutatava materjali valikul lähtutakse õppija huvidest; 
3) õpetajad kasutavad mitmekesiseid õppematerjale, kohandavad ja täiendavad neid 

lähtuvalt õppija eesmärkidest ning vajadustest. 
4) kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme (sh paaris- ja rühmatöö); 
5) oluline on õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele 

kasutamine ning õpistrateegiate kujundamine. 
 
ÜLDPÄDEVUSTE ARENG 
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente nagu teadmised, oskused, 
väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll 
õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku 
õpikeskkonna ning mõjutavad õpilase väärtushinnanguid ja käitumist. 
Meie õppe-eesmärkides ja õpitulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline 
pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. 
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi (väärtus-, sotsiaalset, 
enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevust) seatud 
eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja -tegevuste kaudu. 
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundma 
õppimise 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 sobivatele keelenditele vaja 
teada õpitavat keelt kõnelevate maade kultuuritausta. Seetõttu on sotsiaalne pädevus 
tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa 
erinevate aktiivõppe meetodite kasutamine (rühmatöö, projektõpe, mappõpe) ning 
aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud projektidest ja programmidest. 
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. 
Iseendaga ja inimsuhetega seonduvat käsitletakse tunnis läbi juttude analüüsi, arutluste, 
rollimängude jm õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilasel jõuda iseenda sügavama 
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mõistmiseni. Enesehinnang, oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt 
seotud õpipädevuste arenguga. 
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (teabe 
otsimine võõrkeelsetest allikatest: sõnaraamat, internet; teabe 
kaardistamine/üldistamine/selekteerimine; teabe jagamine kategooriatesse). Olulisel 
kohal on enesereflektsioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüs. 
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid 
lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ja nende sisust. Kujundame ja 
toetame head eneseväljendusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomeoskust, mis on eduka 
suhtlemise eelduseks võõrkeeltes. 
Matemaatikapädevuse raames tuleb võõrkeeltes teada põhi- ja järgarvusid ning aru 
saada erinevatest arvulistest näitajatest. Pädevus kajastub erinevates tähtsates elu- ja 
tegevusvaldkondades (sisseoste tehes, sport). 
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab 
inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija 
võimalusi viia ellu oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama 
võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega. Audentese Erakoolis pööratakse suurt 
tähelepanu ettevõtlikkuspädevuse arendamisele liikudes järjekindlalt võõrkeele 
lihtkasutajast keele iseseisva kasutajani, arendades igakülgset toimetulekut ning 
loomingulist ja kriitilist mõtlemist. 
 
LÄBIVAD TEEMAD 
 
Võõrkeelte ainekavades leiavad käsitlemist kõik õppekava läbivad teemad, suuremat 
tähelepanu pööratakse järgmistele teemadele: 
1) keskkond ja jätkusuutlik areng 
2) kultuuriline identiteet 
3) teabekeskkond 
4) tervis ja ohutus 
 
LÕIMING 
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. 
Võõrkeelte oskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (võõrkeelne kirjandus, 
internet) toetades materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeele omandamisel 
on suureks toeks koostöö teiste ainevaldkondadega ja integreeritud õppematerjalide 
kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). 
 
Võõrkeeltel on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeles rakendatakse 
palju emakeeles omandatut ja kantakse see üle teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte 
ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, 
bioloogia, tehnoloogia, inimese-, muusika- ja kunstiõpetuse teemadega. 
Valdkonnapädevustest arendatakse võõrkeeleõppes eelkõige suhtluspädevust ja teisi 
valdkonnapädevusi (sotsiaalset, kunsti-, loodusteaduslikku, tehnoloogia- ja 
kehakultuuripädevust). Kokkupuude kunstipädevusega toimub erinevate maade 
kultuurisaavutuste tundmaõppimise kaudu, aga ka läbi muuseumitundide õpitavat keelt 
kõnelevate maade kunstnike tööde näitusi külastades. Suur rõhk on vahetutel 
kunstielamustel (kino, teater, kontserdid, muusikalektooriumid, näitused, muuseumid 
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jm). Kõikides õpetatavates võõrkeeltes õpitakse rääkima oma maast ja rahvast, 
õpetatavat keelt kõnelevatest maadest (nt projektitööd, õppereis Peterburi ja vene 
talusse), erinevate rahvaste kultuuritraditsioonidest; kujundatakse lugupidavat ja 
eelarvamustevaba suhtumist eri rahvaste kultuuridesse; õpitakse arutlema 
keskkonnaprobleemide teemal, loodust hoidma ja keskkonna ressursse säästma. 
Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde 
tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Lõiming kehalise kasvatusega avaldub 
terveid eluviise propageerivate ning erinevaid spordialasid tutvustavate alustekstide ning 
rollimängude kaudu.  
 
Lisaks korraldatakse Audentese Erakoolis võõrkeeltes teemapäevi, üritusi ja 
projektipäevi, tõlkevõistlusi, viktoriine, konverentse jne, mille raames omandavad 
õpilased aktiivõppemeetodeid kasutades teadmisi õpitavat keelt kõnelevate maade tausta 
ja kultuuri kohta, saavad olulise osalemis-, organiseerimis- ja/või esinemiskogemuse, 
õpivad vastutust jagama ja koostööd tegema. Ka toetab taoliste projektide läbiviimine 
erineva sotsiaalse ja kultuuritaustaga õpilaste sotsialiseerumist, koolikultuuri ning 
väärtuskasvatust. 
 
HINDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED 
Hindamine toimub vastavuses kooli hindamisjuhendiga. Hindamise eesmärk on anda 
tagasisidet õpilase individuaalse arengu kohta, innustada ja suunata õpilast sihikindlalt 
õppima, suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata õpilast edasise haridustee 
valikul.  
Lisaks sõnalisele tagasisidele ja hindelisele tagasisidele kasutatakse kujundavat 
hindamist, mille all mõistetakse õppe kestel toimuvat hinnangute andmist. Selle  käigus 
analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 
tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 
suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse õppimise eesmärgid ja teed. 
Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 
saavutustega. Individuaalse arengu jälgimiseks peavad õpilased õpimappi, kuhu 
koguvad näidisülesanded ning tehtud tööd koos vigade analüüsiga.  
Põhikoolis hinnatakse järjepidevalt ainealaseid teadmisi nii õppeprotsessi jooksul kui 
teema lõppedes, moodustades veerandi, poolaasta ja õppeaasta lõpuks kokkuvõtva 
hinde. 
Jooksvalt hinnatakse õpilase aktiivsust tunnis (lühemad suulised vastused, paaris- ja 
rühmatöö), tema iseseisvat kodust ning auditoorset tööd (kirjalikud harjutused, lugemis- 
ja kuulamisülesanded, tunnikontrollid sõnavara ja grammatika peale jne.). 
Kohustuslikud hinded saab õpilane pikemate suuliste vastuste eest (teksti jutustamine, 
monoloog, ettekanne); suuremate kokkuvõtlike grammatika või sõnavara tööde ning 
pikemate kirjalike tööde (kirjad, esseed  jms) eest. 
Järelevastamise kord on sätestatud Audentese Erakooli hindamisjuhendis. 
 
ÕPIKESKKOND 
Audentese Erakooli õpikeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks 
õppijaks. Keeleõpe toimub rühmades, mille suurus on keskmiselt 8-10 õpilast. 
Õppetöö planeerimisel võõrkeeltes võtab õpetaja arvesse õpilasrühma keeleoskustaset  
ning õpilaste eripära.  
Kõiki õpilasi koheldakse eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdselt, austades nende isikupära. 
Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija 
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edusamme. Toetatakse õpilase algatusvõimet, innustatakse teda arvamust avaldama ning 
luuakse võimalused nii individuaalseks kui rühmatööks. 
Võõrkeeleõpe toimub klassides, kus on sobiv ruumikujundus koos vajaliku 
õppematerjali (õpikud, töövihikud, sõnaraamatud, grammatika käsiraamatud, 
meediaväljaanded, ilukirjandus), tehniliste abivahendite (interneti-ühendusega arvuti, 
esitlustehnika, CD-mängija) ja sisustusega (stendid näitmaterjalide ja õpilaste tööde 
esitlemiseks, ümberpaigutatav mööbel, mis võimaldab teha mitmekesiseid ülesandeid 
ning töötada rühmas või individuaalselt). Võõrkeele paremaks omandamiseks soodustab 
ja võimaldab kool õppetundide läbiviimist keelekeskkonnas (muuseumitunnid, teatri ja  
kino külastused). 
 
 
ÕPPETEGEVUSED 
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 
läbivate teemadega; 
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja 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, õppematerjale ja -vahendeid; 
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, 
arvutiklass jne; 
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 
diskussioonid, projektõpe jne. 
Võõrkeele õppes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti 
olla erinevad. 
Õppetegevuseks sobivad: 
1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 
2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 
3) tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus); 
4) loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus); 
5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; 
6) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused; 
7) rolli- ja suhtlusmängud; 
8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine)  
9) keelekeskkonnas täidetavad ülesanded (nt muuseumitund, intervjuud); 
10) info otsimine erinevatest allikatest (nt seletav sõnaraamat, internet). 
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A-VÕÕRKEEL 
 
Üldalused 
A-võõrkeele õpetusega põhikoolis taotleme, et õpilane 

• saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab suhelda igapäevastes 
situatsioonides, lugeda ja mõista eakohaseid originaaltekste; 

• huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest; 
• oskab märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
• omandab edasiseks eluks oskuse õppida võõrkeeli ja ennast pidevalt täiendada; 
• oskab kasutada võõrkeelseid teatmeallikaid (nt sõnaraamatud, internet, 

teatmeteosed), et leida vajalikku infot nii võõrkeele alal kui teistes 
ainevaldkondades. 

 
A-võõrkeel on esmane kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu selle ülesandeks 
on äratada huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada motivatsiooni võõrkeele 
õppeks. 
 
Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev protsess, mis 
eeldab õppija aktiivset osalust. A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks 
järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse 
põhimõtetest. Rõhk on õpioskustel, interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 
 
Kommunikatiivne keeleoskus ehk suhtluspädevus hõlmab keeleteadmisi (keele 
struktuuri õpitakse kontekstis kuni järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 
omandamiseni), sotsiaalseid teadmisi (viisakusreegleid, käitumisnorme, keelekasutuse 
olukohasust õpitakse tekstianalüüsi ja näidete varal) ja pragmaatilist pädevust, mille 
kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse selliste 
keeleliste toimingute nagu kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine kaudu. 
 
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piirides kujundatakse 
suhtluspädevust. Kõigis kooliastmetes ja klassides käsitletakse teemasid kõikidest 
teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel 
lähtutakse vastava kooliastme õpilaste eelnevatest kogemustest, huvidest ja vajadustest. 
 
Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt kasutatakse vajaduse 
korral selgituste andmiseks. Olulisel kohal on õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus 
seada endale õpieesmärke ja analüüsides oma õpitulemusi. 
 
Kõikides kooliastmetes on oluline osa aktiivõppe meetoditel. Õpilasi suunatakse tegema 
eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektitööd jm), paaris-ja rühmatööd 
jne Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest: lihtsalt 
keerulisele, tuntult tundmatule, lähemalt kaugemale, konkreetselt abstraktsele. 
 
Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ja õpitava võõrkeelega tihedama 
kontakti loomiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. 
Sellisteks ülesanneteks on iseseisev lugemine, teabe otsimine erinevatest allikatest, 
projektitööd, filmi ja/või raamatu analüüs, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel 
kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks osaletakse projektides, 
viktoriinidel, vaadatakse filme ja käiakse teatris,  peetakse kirjavahetust, korraldatakse 
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õppereise ja võimalusel õpilasvahetust, kutsutakse keeletundi õpitavat keelt emakeelena 
kõnelejaid ja inimesi, kes on olnud pikemalt õpitavat keelt kõneleval maal rääkima oma 
kogemustest. Oluline on kõikides kooliastmetes õppijat motiveerida ja kujundada temas 
positiivset hoiakut keeleõppesse. 
 
Motivatsiooni aitab tekitada eduelamus. Selle saavutamiseks luuakse tundides positiivne 
õhkkond ning väärtustatakse õppija iga edusammu. Õppimist toetab kujundav 
hindamine. Igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või 
hinde vormis koos individuaalsete selgitustega. Tunnustatakse ka tulemuse 
saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende 
analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust 
parandada. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste 
antud hinnanguid pidades ikkagi kõige olulisemaks antud õppija isiklikku arengut. 
 
 

I kooliaste 
 
Õpitulemused 
Kolmanda 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 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 rühmas. 

 
Keeleoskuse hea tase kolmanda klassi lõpus: 
 
  Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

 

Inglise keel A1.2  A1.1  A1.2  A1.1 

 
 
Õppesisu 
Teemavaldkonnad 
Mina ja teised. Tervitamine. 
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, kodu asukoht. 
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende 
tegevustega seotud vahendid. 
Vaba aeg. Lemmiktegevused. 
 
Õppetegevus 
I kooliastmes on oluline mängulisus, suur kaal on rütmisalmidel ja lauludel. Rõhk on 
kuulamisel ja rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi 
kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpitakse häälikuid eristama ning 
omandatakse õige hääldusalus. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt 
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juba õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis 
juhitakse õpilasi töötama nii  iseseisvalt, paaris kui ka rühmas. 
 
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks ja 
kinnistamiseks kasutatakse: 

• reageerimist teatud sõnale või fraasile (käe tõstmine, püsti tõusmine, esemele või 
pildile osutamine); 

• loetellu sobimatu sõna äratundmist; 
• kuuldu põhjal pildi täiendamist; 
• tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo); 
• laulude ja salmide kuulamist ning nende põhjal ülesannete täitmist (nt ridade 

järjestamist, riimuvate sõnade leidmist); 
• häälega lugemist; 
• dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist; 
• pildi põhjal rääkimist. 

 
 
Hindamine 
I kooliastmes hinnatakse sõnade meeldejätmist, kuulatud tekstist arusaamist, kirjutamist 
ja suulist väljendusoskust. Hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile 
õpilase tugevused ja edusammud. 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 veel tööd tegema. 

 
 

II kooliaste 
 
Õpitulemused 
Kuuenda 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 õpitavat 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 iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma 

saavutusi. 
 
Keeleoskuse hea tase kuuenda klassi lõpus: 
 
  Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

 

Inglise keel A2.2  A2.2  A2.2  A2.2 
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Õppesisu 
Teemavaldkonnad 
Jätkuvad I kooliastmes alustatud alateemad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad: 
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja 
lähikondlasetega, ühised tegevused, viisakas käitumine. 
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbruse kirjeldamine, 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 
kultuurivaldkonnas; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, naaberriigid. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine, poes käik, arsti juures käimine, kool, 
klass, koolipäev, õppeained; ametid. 
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
 
Õppetegevused 
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, 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. Samuti süvendatakse iseseisva õppimise oskust (õpitakse tundma 
erinevaid õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada). Õpetaja leiab 
võimalusi IKT-vahendite kasutamiseks õpiprotsessis. Võimalusel osaletakse mõnes 
rahvusvahelises koostööprojektis. 
 
Osaoskusi arendatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamise ja lugemisega; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisva lugemisega; 
3) kuuldu ja loetu põhjal ülesannete täitmisega (nt tabeli täitmine, joonise 

täiendamine); 
4) eri liiki etteütlustega; 
5) mudelkirjutamisega (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesannetega (nt sõnad lauseteks, lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitööd; 
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, slaidiesitlused); 
9) rollimängud, dramatiseeringud; 
10) õppesõnastike kasutamine. 

 
Hindamine 
Hindamine toimub veerandite kaupa vastavuses kooli hindamisjuhendiga. II kooliastmes 
hinnatakse kõiki osaoskusi eraldi või lõimitult. Igal veerandil saab õpilane tagasisidet 
kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
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Arvestuslikke töid, mis sisaldavad kogu õpitut, on veerandis üks ehk II kooliastmes 
mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 
 

 
III kooliaste 
 
Õpitulemused 
Põhikooli lõpetaja: 

1) mõistab olulist endale tuttaval teemal; 
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitada  ja 

põhjendada oma  seisukohti ja plaane; 
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises 

enamasti hakkama tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid; 
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (erinevaid sõnaraamatuid, 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 Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

 
Inglise keel B1.2  B1.2  B1.2  B1.2 

 

 
 
Õppesisu 
Teemavaldkonnad 
Jätkuvad I ja II kooliastmes alustatud alateemad 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; vaatamisväärsused. 
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja 
lühiiseloomustus. 
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. 
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Õppetegevus 
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast võõrkeeles suhtlema. Kõiki osaoskusi 
arendatakse võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse 
mahtu. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui väljaspool 
tundi. Õpilased õpivad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Teemade 
käsitlemisel pööratakse tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma 
kultuuriga, rõhutades kõigi kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased 
mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning oskavad neid arvestada. Õpilane õpib 
väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ning arvestama 
erinevate seisukohtadega. 
 
Osaoskusi arendatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamise, lugemise ja ümber jutustamisega; 
2) adapteeritud eakohase kirjanduse iseseisva lugemisega; 
3) meedia ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamisega (nt uudised, 

lühifilmid); 
4) loovtööde kirjutamisega (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, 

lühiülevaated, kokkuvõtted, arvamusavaldused); 
5) projektitöödega; 
6) lühiettekannetega (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde 

kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmängudega; 
8) info otsimisega erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, 

internet). 
 
Hindamine 
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil 
saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis 
kõigi osaoskuste kohta. Hinnatakse töid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi. 
 
Õpilaste keeleoskuse tase ja õppevahendid 
 
Audentese Erakooli põhikooli õpikud  klass  keeletase 

Step by Step Starter     1  A1.1 

Step by Step 1      2  A1.1-A1.2 

Step by Step 2      3  A1.2 

Step by Step 3      4  A2.1 

Step by Step 4      5  A2.1-A2.2 

Step by Step 4      6  A2.2 

Step by Step 5      7  B1.1 

Step by Step 6      8  B1.1-B1.2 

Step by Step 6+Towards the Exam   9  B1.2 

 
Lisamaterjalidena kasutatakse mänge, e-harjutusi, veebipõhiseid materjale, filme, 

ilukirjandust jm õppekirjandust.  
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Inglise keele kui A-võõrkeele osaoskuste tabel. 
 
 

KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA- 

PÄDEVUS 
A1.1 Tunneb aeglases ja 

selges kõnes ära 
õpitud sõnad ja 
fraasid; arusaamist 
toetab pildimaterjal. 
Reageerib 
pöördumistele 
adekvaatselt (nt 
tervitused, 
tööjuhised). Tunneb 
rahvusvaheliselt 
kasutatavaid sõnu 
(nt hamburger, film, 
takso, kohv). 

Tunneb õpitava 
keele tähemärke.   
Tunneb tekstis ära 
tuttavad nimed, 
sõnad (sh rahvus-
vaheliselt 
kasutatavad) ja 
fraasid. Loeb sõnu, 
fraase ja lauseid 
õpitud sõnavara 
ulatuses; arusaamist 
võib toetada 
pildimaterjal. 
 

Oskab vastata 
lihtsatele 
küsimustele ning 
esitada 
samalaadseid 
küsimusi õpitud 
sõnavara ja 
lausemallide piires.  
Vajab 
vestluskaaslase abi, 
võib toetuda 
emakeelele ja 
žestidele. 
 

Tunneb õpitava keele 
kirjatähti, valdab 
kirjatehnikat, oskab õpitud 
fraase ja lauseid ümber 
kirjutada (ärakiri). 
Oskab kirjutada 
isikuandmeid (nt vihiku 
peale). Koostab lühikesi 
lauseid õpitud mallide alusel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutab üksikuid 
äraõpitud tarindeid 
ja lausemalle, kuid 
neiski tuleb ette 
vigu. 

A1.2 Saab aru selgelt 
hääldatud fraasidest, 
lausetest ja tuttava 
situatsiooniga 
seotud lühikestest 
dialoogidest.  
Mõistab selgelt ja 
aeglaselt antud 
juhiseid ning 
pöördumisi.  
Vajab kordamist, 
osutamist, 
piltlikustamist vms. 
  
 

Loeb lühikesi 
lihtsaid tekste (nt 
ürituste kavad,  
meilid, kuulutused, 
sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, -
küsimustikud, -
teated, -sõnumid) ja 
leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 
Saab aru lihtsatest 
kirjalikest 
tööjuhistest. 
Lugemise tempo on 
väga aeglane, teksti 
mõistmiseks võib 
vaja minna korduvat 
lugemist. Tekstist 
arusaamiseks oskab 
kasutada õpiku 
sõnastikku.   

Oskab lühidalt 
tutvustada iseennast 
ja oma ümbrust.  
Saab hakkama 
õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires 
lihtsate 
dialoogidega; vajab 
vestluskaaslase abi.  
Hääldusvead võivad 
põhjustada 
arusaamatusi.   
Kõnes esineb 
kordusi, katkestusi 
ja pause.  
 

Oskab lühidalt kirjutada 
iseendast ja teisest inimesest. 
Oskab täita lihtsat 
küsimustikku. 
Tunneb õpitud sõnavara 
õigekirja. Kasutab lause 
alguses suurtähte ja lause 
lõpus õiget kirjavahemärki. 
  

A2.1 Mõistab lihtsaid 
vestlusi ning 
lühikeste jutustuste, 
teadete ja sõnumite 
sisu, kui need on 
talle tuttaval teemal, 
seotud igapäevaste 
tegevustega ning 
esitatud aeglaselt ja 
selgelt. Vajab 
kordamist ja selget 
hääldust. 
 

Loeb üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt 
isiklikud kirjad, 
kuulutused, uudised, 
juhised, 
kasutusjuhendid); 
leiab tekstis 
sisalduvat infot ja 
saab aru teksti 
mõttest.  
Lugemise tempo on 
aeglane.  
Tekstist 
arusaamiseks oskab 
kasutada 
koolisõnastikku.  
  

Oskab lühidalt 
kirjeldada 
lähiümbrust, 
igapäevaseid 
toiminguid ja 
inimesi. Kasutab 
põhisõnavara ja 
käibefraase, 
lihtsamaid 
grammatilisi 
konstruktsioone 
ning lausemalle. 
Suudab alustada ja 
lõpetada 
lühivestlust, kuid ei 
suuda seda juhtida. 
Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu.  

Koostab õpitud sõnavara 
piires lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi.  
Kirjutab lihtsaid teateid 
igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, 
kutse); koostab lühi-
sõnumeid. Oskab kasutada 
sidesõnu ja, ning jt. 
Oskab näidise järgi koostada 
lühikesi tekste, abivahendina 
kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku.   
      
 

 
 
 
 
 
 
 
Kasutab  õigesti 
mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb 
vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab 
segi ajavormid või 
eksib aluse ja 
öeldise 
ühildumisel); siiski 
on enamasti selge, 
mida ta väljendada 
tahab. A2.2 Suudab jälgida enda 

jaoks tuttava 
valdkonna 
mõttevahetust ning 
eristada olulist infot. 
Saab aru olmesfääris 
kuuldud üldkeelse 
suhtluse sisust (nt 
poes, bussis, 
hotellis, piletilevis). 
Vajab sageli kuuldu 
täpsustamist.  
  

Loeb lihtsaid 
tavatekste (nt 
reklaamid, menüüd, 
ajakavad, 
ohuhoiatused) 
tuttavatel teemadel 
ja saab aru neis 
sisalduvast infost. 
Suudab mõnikord 
aimata sõnade 
tähendust konteksti 
toel. 
 

Oskab rääkida oma 
huvidest ja 
tegevustest. Tuleb 
toime olmesfääris 
suhtlemisega. 
Oskab väljendada 
oma suhtumist ja 
eelistusi. Suudab 
alustada, jätkata ja 
lõpetada vestlust 
tuttaval teemal, kuid 
võib vajada abi. 
Kasutab õpitud 
põhisõnavara ja 
lausemalle valdavalt 

Oskab kirjutada lühikesi 
kirjeldavat laadi jutukesi 
oma kogemustest ja 
ümbritsevast. Koostab 
lihtsaid isiklikke kirju. 
Oskab kasutada sidesõnu 
aga, sest, et jt. Rakendab 
õpitud õigekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, 
kirjavahemärgid). 



AUDENTESE ERAKOOL 
  

 

Võõrkeeled  13/43 
 

õigesti; spontaanses 
kõnes on vigu. 
Kõne on arusaadav, 
kuigi esineb 
hääldusvigu ja 
sõnade otsimist.   

B1.1 Saab aru vahetus 
suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus 
on tuttaval 
igapäevaeluga 
seotud teemal. 
Mõistab tele- ja 
raadiosaadete ning 
filmide sisu, kui 
teema on tuttav ja 
pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti.  
Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja 
tuttav. 

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 
lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste 
(nt kirjad, 
veebiväljaanded, 
infovoldikud, 
kasutusjuhendid).  
Mõistab jutustavat 
laadi teksti 
põhiideed ning 
suudab jälgida 
sündmuste arengut. 
Suudab leida 
vajalikku infot 
teatmeteostest ja 
internetist.  
Oskab kasutada 
kakskeelseid 
tõlkesõnastikke. 
 

Oskab lihtsate 
seostatud lausetega 
rääkida oma 
kogemustest ja 
kavatsustest.  
Suudab lühidalt 
põhjendada oma 
seisukohti. On 
võimeline ühinema 
vestlusega ja 
avaldama arvamust, 
kui kõneaine on 
tuttav. Kasutab 
õpitud väljendeid ja 
lausemalle õigesti; 
spontaanses kõnes 
esineb vigu. 
Hääldus on selge ja 
kõne ladus, kuid 
suhtlust võib häirida 
ebaõige 
intonatsioon. 

Oskab kirjutada õpitud 
teemadel lühikesi jutustavat 
laadi tekste, milles väljendab 
oma tundeid, mõtteid ja 
arvamusi (nt isiklik kiri, e-
kiri, blogi).   
Koostab erinevaid 
tarbetekste (nt teadaanne, 
kuulutus).  
Suhtleb on-line vestluses (nt 
MSN). 
Oskab kasutada piiratud 
hulgal teksti sidumise 
võtteid (sidesõnad, 
asesõnaline kordus).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oskab üsna õigesti 
kasutada 
tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. 
Kasutab tuttavas 
olukorras 
grammatiliselt 
üsna õiget keelt, 
ehkki on märgata 
emakeele mõju.  
Tuleb ette vigu, 
kuid need ei takista 
mõistmist. B1.2 Saab kuuldust aru, 

taipab nii peamist 
sõnumit kui ka 
üksikasju, kui 
räägitakse 
üldlevinud teemadel 
(nt uudistes, 
spordireportaažides, 
intervjuudes, 
ettekannetes, 
loengutes) ning 
kõne on selge ja 
üldkeelne. 
 

Loeb ja mõistab 
mõneleheküljelisi 
selge arutluskäiguga 
tekste erinevatel 
teemadel (nt 
noortele mõeldud 
meediatekstid, 
mugandatud 
ilukirjandustekstid). 
Suudab leida 
vajalikku infot 
pikemast arutlevat 
laadi tekstist. Kogub 
teemakohast infot 
mitmest tekstist. 
Kasutab erinevaid 
lugemisstrateegiaid 
(nt üldlugemine, 
valiklugemine).   
Tekstides esitatud 
detailid ja nüansid 
võivad jääda 
selgusetuks. 
 

Oskab edasi anda 
raamatu, filmi, 
etenduse jms sisu 
ning kirjeldada oma 
muljeid. 
Tuleb enamasti 
toime vähem 
tüüpilistes 
suhtlusolukordades. 
Kasutab 
põhisõnavara ja 
sagedamini 
esinevaid väljendeid 
õigesti; 
keerukamate 
lausestruktuuride 
kasutamisel tuleb 
ette vigu. 
Väljendab ennast 
üsna vabalt, 
vajaduse korral 
küsib abi. 
Hääldus on selge, 
intonatsiooni- ja 
rõhuvead ei  
häiri suhtlust. 

Oskab koostada eri allikatest 
pärineva info põhjal 
kokkuvõtte (nt lühiülevaade 
sündmustest, isikutest). 

Oskab kirjeldada tegelikku 
või kujuteldavat sündmust. 

Oskab isiklikus kirjas 
vahendada kogemusi, 
tundeid ja sündmusi. 
Oskab kirjutada õpitud 
teemal oma arvamust 
väljendava lühikirjandi.  

Oma mõtete või arvamuste 
esitamisel võib olla keelelisi 
ebatäpsusi, mis ei takista 
kirjutatu mõistmist. 

B2.1 Saab aru nii elavast 
suulisest kõnest kui 
ka helisalvestistest 
konkreetsetel ja 
abstraktsetel 
teemadel, kui 
kuuldu on üldkeelne 
ja suhtlejaid on 
rohkem kui kaks.  
Saab aru loomuliku 
tempoga kõnest. 
 

Loeb ja mõistab 
mitmeleheküljelisi 
tekste (nt artiklid, 
ülevaated, juhendid, 
teatme- ja 
ilukirjandus), mis 
sisaldavad 
faktiinfot, arvamusi 
ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, 
lugemissõnavara on 
ulatuslik, kuid 
raskusi võib olla 
idioomide 
mõistmisega. Oskab 
kasutada ükskeelset 
seletavat 
sõnaraamatut. 
 

Esitab selgeid 
üksikasjalikke 
kirjeldusi 
üldhuvitavatel 
teemadel. Oskab 
põhjendada ja 
kaitsta oma 
seisukohti.  
Oskab osaleda 
arutelus ja 
kõnevooru üle 
võtta. 
Kasutab 
mitmekesist 
sõnavara ja 
väljendeid.  

Kasutab 
keerukamaid 
lausestruktuure, 
kuid neis võib 

Kirjutab seotud tekste 
konkreetsetel ja üldisematel 
teemadel (nt seletuskiri, 
uudis, kommentaar).  
Põhjendab oma seisukohti ja 
eesmärke. Oskab kirjutada 
kirju, mis on seotud 
õpingute või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja 
stiili. Oskab korduste 
vältimiseks väljendust 
varieerida (nt sünonüümid). 
Võib esineda ebatäpsusi 
lausestuses, eriti kui teema 
on võõras, kuid need ei sega 
kirjutatu mõistmist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valdab 
grammatikat 
küllaltki hästi. Ei 
tee 
vääritimõistmist 
põhjustavaid vigu. 
Aeg-ajalt 
ettetulevaid 
vääratusi, 
juhuslikke vigu 
ning lauseehituse 
lapsusi suudab 



AUDENTESE ERAKOOL 
  

 

Võõrkeeled  14/43 
 

esineda vigu. Kõne 
tempo on ka 
pikemate 
kõnelõikude puhul 
üsna ühtlane; sõna- 
ja vormivalikuga 
seotud pause on 
vähe ning need ei 
sega suhtlust. 
Intonatsioon on 
enamasti loomulik. 

enamasti ise 
parandada. 

 
 
 
 

B-VÕÕRKEEL 
 
Üldalused 

B-võõrkeele õpetusega põhikoolis taotleme, et õpilane 

• saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades 
toime tulla; 

• huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

• tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt 
kasutada; 

• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 
sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 
õppeainetes. 

 
B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma 
suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning 
loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. 
Oluline on erinevate keelte üksteist toetav ja väärtustav õpetamine, aga eriti seoste 
nägemine A-võõrkeelega. A-võõrkeelt õppides saadud õpikogemus ja omandatud 
õpioskused toetavad B-võõrkeele õppimist. Samuti arvestatakse teadmisi, mida õpilane 
saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta teiste õppeainete kaudu.  
Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine on tegevus, mis nõuab õppijalt 
pikaajalist pingutust ning aktiivset osalust. 
Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse 
korral selgituste andmiseks. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. 
Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kommunikatiivne 
keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja 
pragmaatilist. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 
grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 
areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). 
Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 
Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, 
kirjutamise) kaudu.  
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb 
suhtluspädevus. Kõigis kooliastmetes ja klassides käsitletakse teemasid sarnastest 
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teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel 
lähtutakse õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. 
Oluline on õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja 
hinnata oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi.  
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud 
kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õppetegevusi kavandades 
lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, 
lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades 
sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest).  
Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse tegema 
eakohast iseseisvat tööd (nt lugema, infot hankima, projektides osalema).  
Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama 
õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi.Õpilaste motiveerimiseks osaletakse projektides, 
viktoriinidel, vaadatakse filme, peetakse kirjavahetust, korraldatakse õppereise.   
Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset 
hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond 
ja väärtustatakse õppija iga edusammu. Tunnustama peab ka tulemuse saavutamiseks 
tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende 
analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust 
korrigeerida. 
 
II kooliaste  
 
Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 
lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke  ning  hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma 
saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

 
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Vene keel A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis II.4 

 
Õppesisu  
 
Teemavaldkonnad 
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Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus; enesetunne, välimuse kirjeldus, ühised 
tegevused. 
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu 
asukoht. 
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad ja ilm. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsamad tegevused kodus ja koolis  ning nendega 
seonduvad esemed.  
Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 
 
Õppetegevus 
 
Oluline on äratada huvi uue keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja 
rääkimisoskuse arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja 
julgustab õpilasi kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades 
aktiivõppemeetodeid ning mängulisust. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega 
ning kirjutamisoskust mudelkirjutamisega. Õpilased kasutavad A-võõrkeele õppimisel 
omandatud õpioskusi ja -strateegiaid.  
 
Osaoskusi arendatakse: 

1) kuuldu põhjal pildi joonistamine või täiendamine; 

2) sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele);  

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;  

4) rääkimine pildi alusel;  

5) häälega lugemine; 

6) lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 

7) mudeli järgi kirjutamine; 

8) õpikusõnastiku kasutamine. 

 
Hindamine 
 
II kooliastmes hinnatakse õppe alguses põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja 
suulist väljendusoskust, jõudes õppe edenedes kõigi osaoskuste hindamiseni. Hinnatakse 
põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel. Hindamisel kasutatakse 
sõnalisi hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevused ja edusammud ja hindeid. 
Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma 
hinnangut oma teadmistele ning oskustele. Õppe algul võib enesehinnanguid anda 
emakeeles, kuid õpetaja peaks õpilast julgustama ka võõrkeelt kasutama. 
 

 
III kooliaste  
 
Õpitulemused 
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Põhikooli lõpetaja: 

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 piires olulist; 

4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

5) hangib infot erinevatest võõrkeelsetest 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 seatud eesmärkide järgi ning 
vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

 
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus: 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Vene keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 
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. 
 

Õppetegevus 
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast võõrkeeles suhtlema. Kõiki osaoskusi 
arendatakse võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse 
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mahtu. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool 
tundi. Õpilased õpivad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Teemade 
käsitlemisel pööratakse tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma 
kultuuriga, rõhutades kõigi kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased 
mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning oskavad neid arvestada. Õpilane õpib 
väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ning arvestama 
erinevate seisukohtadega. 
Osaoskusi arendatakse: 

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) projektitööd;  

6) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde 
kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmängud;  

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, 
internet). 

 
Hindamine 
 
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil 
saab õpilane tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev 
lugemine). 
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on veerandis üks ehk III kooliastmes 
mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 
Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ning 
oskustele hinnangu.  
 
Õppekirjandus ja õppevahendid 
4. klass –  Tooni Kasesalu „ Язык – это дорога“. Учебник для  6 класса. Часть 1. 
5. klass – Inga Mangus „Русский язык быстро и весело“ 6. klassile 
6. klass – Inga Mangus  „Русский язык быстро и весело“ 6. klassile 
7. klass – Inga Mangus  „Русский язык быстро и весело“7 klassile 
8. klass – Inga Mangus „Русский язык быстро и весело“ 7. (2. osa) klassile 
9. klass – Inga Mangus „Русский язык быстро и весело“ 9. klassile, 
Töövihikud, sõnaraamatud, CD ja videod, erinevad tabelid, pildid, internet, mängud. 
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INGLISE KEELE AINEKAVA 
 
Audentese Erakoolis vaadeldakse õpilase edasijõudmist kooliastmete kaupa. 
Kooliastme sees olenevad õpetamise tempo ja meetodid õpirühma või õpilase 
individuaalsetest võimetest ja vajadustest lähtuvalt. Kasutusel on rühmaõpe, 
individuaalõpe, tugiõpe, koduõpe. Õpetamise tempo ja meetodid vaadatakse üle iga 
poole aasta tagant, et tagada õpilasele kooliastme lõpuks  vajalikud oskused ja 
teadmised. Erakoolina oleme suuremat tundide hulka kasutanud tugeva aluspõhja 
loomiseks läbi mängu ja korduse  “step by step“. 
 
 
Inglise keel 1.-3. klassini (A1.1-A1.2) 
 
Õpitulemused: 
õpilane 

 
• saab aru töökäskudest ja -juhistest ning reageerib neile adekvaatselt; 
• saab aru ja kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste 

väljendamiseks; 
• on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 
• kasutab esmaseid õpioskusi (kuuldu järgi kordamist, teadmiste seostamist, 

mudeli järgi dialoogi koostamine) võõrkeele õppimiseks; 
• oskab õpitud sõnavara kirjutada (etteütlused, sõnade tööd jm kirjalikud 

harjutused); 
• suudab õpitud sõnavara piires teksti ümber jutustada või pilti kirjeldada; 
• oskab õpetaja juhendamisel töötada nii individuaalselt, paaris kui rühmas; 
• suudab õpetaja juhendamisel täita enesehinnangulehte veerandi lõpus. 

 
Õppesisu: 
Mina ja teised. Tutvustamine, tervitamine, enda ja teiste kirjeldamine. Sõbrad. 
Päevakava. Sünnipäeva tähistamine. 
Kodu ja lähiümbrus. Perekond, kodu asukoht ja kirjeldamine, lemmikloomad.  
Kodukoht Eesti ja teised riigid. Riik, pealinn, rahvused. Tähtpäevad. Ühendkuningriik, 
monarhia. Traditsioonid ja riigi sümboolika. 
Igapäevaelu. Kellaaeg, nädalapäevad, kuud, aastaajad. Koolipäev, õppetöö. Ostlemine, 
toidu valmistamine, majapidamistööd. 
Vaba aeg. Sport, reisimine, hobid, toitlustus- ja meelelahutusasutuste külastamine. 
Muinasjutud. 
 
Õppetegevused: 

• kuuldu järgi kordamine õige häälduse omandamiseks; 
• rütmisalmid, luuletused ja laulud õigete keelendite, häälduse ja sõnavara 

kinnistamiseks;  
• kahekõnede tegemine ja esitamine etteantud mudeli põhjal; 
• teksti lugemine (individuaalselt, paaris, kooris); 
• mängimine (nt veebipõhised, laua-, rolli- ja võistlusmängud); 
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• reageerimine teatud sõnale või fraasile (käe tõstmine, püsti tõusmine, esemele 
või pildile osutamine); 

• loetellu sobimatu sõna äratundmine; 
• kuuldu põhjal pildi täiendamine; 
• kuulamise põhjal ülesannete täitmine (nt lünkade täitmine, lause lõpetamine, 

ridade järjestamine, riimuvate sõnade leidmine, sobitamine); 
• kirjutamisoskuse arendamine (teksti ümberkirjutus, etteütlused, sõnade tööd); 
• kokkuvõtlikud projektitööd (nt My Week, Holidays, The United Kingdom, My 

Family, My Home) 
• pildi kirjeldamine. 

 
 
Hindamine: 
I kooliastmes ei toimu numbrilist hindamist. Toimub kujundav hindamine, mille raames 
õpilane saab sõnalisi hinnanguid oma arengu kohta suuliselt ja kirjalikult. Ühtse 
hindamise tagamiseks on loodud nn hinnangute pank. Õpihimu tekitamisel ja 
säilitamisel lähtume iga õpilase individuaalsest arengust rõhutades positiivset. 
 
1. klassi ainekava 
 
Programm on ette nähtud suuliseks eelkursuseks, mis vastab 7-8-aastaste laste vaimsele 
ja emotsionaalsele tasemele. Kasutatakse kõige lihtsamaid ja sagedamini esinevaid 
lausekonstruktsioone. Pannakse alus korrektsele hääldamisele. Õpitakse foneetilisi 
märke, tähestikku ja kirjatähti. 
 
Õpisisu 
 
Käsitletavad teemad 
1. Mina ise – nimi, vanus. 
2. Minu pere – vanemad, õed-vennad, nende nimed, vanused. 
3. Koolitarbed. 
4. Numbrid 1-12 – liitmine ja lahutamine. 
5. Värvid. 
6. Suhtlusetikett – tervitamine, hüvasti jätmine, tänamine, palumine, vabandamine. 
7. Tähtpäevad – jõulud, Halloween, sünnipäev, lihavõttepühad, sõbrapäev. 
8. Eesti ja inglise keelt kõnelevad maad – asukoht, keeled, rahvused, lipud 

(tutvustamine eesti keeles). 
9. Liiklusvahendid. 
10. Riideesemed. 
11. Kehaosad. 
12. Kodu – esemed kodus. 
13. Loomad 
 
Keelestruktuurid 
Eesmärgiks on keelestruktuuride tutvustamine ja esmane kasutamine. 
 
Tegusõna: be ja have pööramine olevikus, reeglipäraste ja teemaga seonduvate 

tegusõnade kestev olevik; 
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Modaalverb: can jaatav ja eitav vorm; 
Küsimused: lihtsamate küsimuste moodustamine; 
Nimisõna: ainsus ja mitmus; 
Omadussõnad: lihtsamad omadussõnad; 
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel; 
Arvsõna: põhiarvud 1-12, vanus, telefoninumber; 
Sidesõna: and ja or; 
Eessõna: in, on, under, to, at; 
Tähestik: tähtede nimed, hääldusmärgid, sõnade häälimine. 

 
2. klassi ainekava 
 
Korratakse suulise eelkursuse käigus omandatud keelelist materjali. Õpilane loeb ja 
kirjutab seda, mida ta on juba suuliselt omandanud. Põhitähelepanu on lugemis- ja 
kirjutamisoskuse arendamisel. 

Õpisisu 
 

Suhtlus- ja vestlusteemad, temaatika lugemiseks koos vastava sõnavara 
omandamisega 

1. Mina ise – nimi, vanus, elukoht, rahvus; 
2. Minu pere – vanemad, õed-vennad, vanavanemad, onud, tädid, nende nimed, 

vanus, ametid; 
3. Numbrid (1-100), liitmine, lahutamine, telefoninumbrid, küsimus: kui palju? 
4. Värvid, hele ja tume. 
5. Minu sõber – nimi, vanus, päritolu, rahvus, välimus; 
6. Minu kool ja klass – kooliruum, koolitarbed; 
7. Minu päev – kella tundmine, tegevused kestvas olevikus; 
8. Minu kodu – toad, mööbliesemed, tegevused kodus, aed; 
9. Nädalapäevad, kuud, aastaajad; 
10. Oma arvamuse avaldamine (mulle meeldib / ei meeldi) ja kaasvestleja arvamuse 

küsimine; 
11. Loomad ja linnud; 
12. Suhtlusetikett – tervitamine, hüvastijätt, tänamine, palumine, vabandamine, 

soovid ja õnnitlused tähtpäevade puhul; 
13. Lihtsate käskluste andmine ja nende täitmine; 
14. Eesti, teised maad ja rahvad (asukoht, keeled, rahvused, kombed). 

 
Keelestruktuurid (grammatika põhimõisted) 
Tegusõna:  be ja have pööramine olevikus – jaatav, eitav ja küsiv vorm; 

reeglipäraste ja teemaga seonduvate tegusõnade kestev olevik – jaatav, 
eitav ja küsiv vorm; 
modaalverb can – jaatav, eitav ja küsiv vorm; 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, sh. erandid;  
omastav kääne ainsuses Mel's ball; 

Artikkel: umbmääraste artiklite a ja an ning määrava artikli the kasutamine või 
nende puudumine; 

Omadussõna:  tähendus ja kuuluvus nimisõna juurde; 
Asesõna: isikulised ja omastavad asesõnad: I – my jt; 
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näitavad asesõnad this - that, these - those; 
Küsisõnad:  who, what, where, when, how; 
Arvsõnad:  põhiarvud 1-100, kellaaeg, telefoninumber; 
Sidesõna: and, or, but, because; 
Eessõna: in, on, under, at, to, behind, between, next to, in front of, against, 

opposite, around, in the middle of, with; 
Lauseõpetus:  liht- ja liitlause; jaatav, eitav ja küsilause; 
  There is / there are  kasutamine lauses; 
Õigekiri:  suur ja väike algustäht, kirjavahemärgid; 
Tähestik:  tähtede nimed, hääldusmärgid, sõnade häälimine; 
 
 
3. klassi ainekava 
 
Töö keerukamate lugemistekstidega – nende ümberjutustamine, küsimustele vastamine 
ja sõnavarakontroll. Tehakse teemasid kokkuvõtvaid projektitöid. Põhjalikum 
lähenemine grammatika- ja õigekirjareeglitele. 
 

Õpisisu 
 

Suhtlus- ja vestlusteemad, temaatika lugemiseks koos vastava sõnavara 
omandamisega 
1. Mina ise – kehaosad, riietus, värvid, mida ma eelistan; 
2. Minu pere ja kodu – ametid, aadress, korter ja maja, eluruumide kirjeldus; 
3. Minu kool ja klass – õppeained, tundide arv nädalas, tegevused tunnis;  
4. Minu päev – igapäevased harjumuspärased tegevused; 
5. Minu sõbrad – elukoht, nende kirjeldus, ühistegevused, võrdlus endaga; 
6. Toit – mida me sööme, laua katmine, käitumine söögilauas, restoranis; 
7. Nädalavahetus – erinevus igapäevastest tegevustest; 
8. Aastaajad, loodus – miks mulle meeldib see aastaaeg, tegevused erinevatel 

aastaaegadel; 
9. Tähtpäevad; 
10. Elu linnas ja maal – võrdlus, tee küsimine ja juhatamine; 
11. Muinasjutud; 
12. Lemmikloomad; 
13. Tervis ja sport; 
14. Kaupluse külastamine. 
 
Keelestruktuurid: 
Tegusõna: ajavormide lihtoleviku, kestva oleviku ja lihtmineviku võrdlev 

kasutamine; 
modaalverbid can, must, have to; 

Nimisõna: ainsus, mitmus, sh. erandid; 
aluse ja öeldise ühildumine; 
omastav kääne ‘s, s’, eessõnaga of; 

Artikkel: kasutamine väljendites, ainsuses ja mitmuses; 
Omadussõnad: võrdlusastmed, nende moodustamine; 
Arvsõna: järgarvud 1-1000, kuupäeva kirjutamise erinevad viisid, aasta, kellaaeg; 
Asesõna: umbmäärased asesõnad some, any, no, somebody, anybody, nobody, 
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something, anything, nothing; 

Küsisõnad: lisanduvad whom, whose, why; 

Määrsõna:  viisimäärsõnad well, quickly, slowly; 
ajamäärsõnad today, tomorrow, yesterday; 

sagedust väljendavad määrsõnad always, never, sometimes, usually, 
often, seldom; 

Lauseõpetus: There is / are kasutamine lauses; eriväljendid would you like to …, could 

you … ;küsimuste moodustamine. 
 
Inglise keel 4.-6. klassini (A2.1 – A2.2) 
 
Õpitulemused: 
õpilane 

• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades; 
• kasutab õpitud keelendeid kõnes õigesti; 
• oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi; 
• teadvustab erinevate kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
• mõistab loetut konteksti põhjal; 
• saab aru olmetekstidest; 
• oskab eristada olulist mitteolulisest õpitud temaatika piires; 
• kirjutab lühikesi tekste õpitu piires; 
• töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• rakendab varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
• oskab seada õpieesmärke ning analüüsida saavutatut koostöös kaaslaste ja 

õpetajaga. 
 
Õppesisu: 
Mina ja teised. Sõpruskond, inimsuhted, iseloom. Tervis, esmaabi. 
Kodu ja lähiümbrus. Kodulinn. Ehitised. Toimetulek looduses. Keskkond.  
Riigid ja nende kultuur. Vaatamisväärsused, turism, kaardi lugemine. London, 
Suurbritannia, kuninglik perekond. Maailmajaod ja ookeanid. Vähemusrahvused. 
Igapäevaelu. Ilm, ilmaennustused. Töö ja vaba aja vahekord.  
Õppimine ja töö. Raamatukogu, kirjandusliigid. Ametid. Õpioskused ja -stiilid.  
Vaba aeg. Loomariik (lemmikloomad, metsloomad). Ostlemine. Hobid, spordialad, 
olümpiamängud. Reisimine. Meedia. 
Teadus. Optilised illusioonid, paranähtused, kaitsevärvus. Maailmaimed. 
 
Õppetegevused: 

• õigekirja- ja grammatikaoskuste süstemaatiline arendamine; 
• aktiivne sõnavara ja väljendite omandamine kirjalikult ja suuliselt; 
• tekstianalüüs (olulise eristamine, info leidmine, kokkuvõtte tegemine jm) 
• mõiste- ja mõttekaardid; 
• iseseisev lugemine (tõlkimine, konteksti mõistmine); 
• tekstiloome (kiri, lühikirjand, mudeli järgi kirjutamine); 
• kuulatust aru saamine tuttava valdkonna raames; 
• kaasa rääkimine ja arvamuse avaldamine tuttaval teemal; 
• suulise kõne arendamine kahekõnedes, rollimängudes ja väitlustes; 
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• IKT-vahendite kasutamine (esitlused, ettekanded, mobiilirakendused, 
veebipõhised ülesanded); 

• võimalusel osaletakse mõnes rahvusvahelises koostööprojektis (eTwinning). 
 
Hindamine 
Algab numbriline hindamine. Õpilane saab pidevat tagasisidet osaoskuste arengu kohta. 
Jooksev tagasiside on õpilase arengut toetav. Iga teemavaldkond lõpeb enesehindamise 
testiga, millele järgneb sarnane arvestuslik kontrolltöö. Hindamisel eristatakse suulist ja 
kirjalikku keeleoskust, mis kajastub ka veerandihindes. 
 
 
4. klassi ainekava 
 

Õppetöö toimub temaatiliste peatükkide kaupa. Teemad on silmaringi avardavad ja 
tutvustavad rahvusvahelist lastekirjanduse klassikat. Grammatika keskendub 
ajavormidele ja nende eristamisele. 
 

Õpisisu 
 

Suhtlus- ja vestlusteemad: 
1. Minu sõbrad – välimus, perekond; 
2. Ilm – ilmaennustus, aastaajad, äärmuslikud ilmastikutingimused; 
3. Kodulinn – kodupaiga kirjeldamine, turism; 
4. Maailma loomad – mets- ja koduloomad, lemmikloomad; 
5. Hobid – tegevused vabal ajal; 
6. Talv – talisport, Antarktika, jõulud; 
7. Raamatukogu – kirjandus, sõnaraamatud, tähestik; 
8. Reisimine – välisriikide külastamine, kirjasõbrad; 
9. Tervis – haigused, tervislikud eluviisid, kehaosad; 
10. Elukutsed – erinevad ametid, majapidamistööd, heategevus; 
11. Sisseostude tegemine – erinevad kaubandusasutused Eestis ja Suurbritannias; 
12. Suurbritannia kombed ja traditsioonid. 
 
Keelestruktuurid 
Tegusõna: erinevad ajavormid – lihtolevik, kestev olevik, liht-, enne- ja täisminevik, 

tulevikuvormid; 
ebareeglipäraste tegusõnade 3 vormi; 
modaalverb should; 

Nimisõna: ainsus, mitmus, erandlik mitmus; 
omastava käände kasutamise tähenduslikud erinevused; 
loendatavad ja loendamatud nimisõnad; 

Artikkel: väljendid määrava või umbmäärase artikliga, väljendid ilma artiklita; 
artikliasendajate kasutamine; 

Omadussõna: võrdlemine, sh. erandid; 
Asesõna: isikuliste asesõnade kasutamine sihitiskäändes: me, us jt; 

one … the other, some – any – no; 

Määrsõna: sagedust märkivad määrsõnad again, once, twice, three times; 

järjestavad first, next, then;  
viisi tähistavad määrsõnad lõpuga -ly nt suddenly 
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Sidesõna: both … and, because, when …, as … as; 

Eessõna: kohamäärustes near, above, opposite to, through, towards; 

ajamäärustes for, at, on, till, until; 
viisimäärustes by, on; 

eessõnalised väljendid; 
Lauseõpetus: liitlaused;  

täiendlaused; 
tag questions. 

 
5. klassi ainekava 
 
Õpisisu 
 

Suhtlus- ja vestlusteemad: 
1. Minu perekond, sugulased ja kaaslased (elukoht, suhtumised, soovid, vajadused). 
2. Suhtlemisviisid (nt kiri). 
3. Külastatavad kohad (huviväärsused; kodukoha lühitutvustus). Legendid. 
4. Mina ja liiklus (liiklusvahendid, liiklus tänavail, tee küsimine ja juhatamine) 
5. Suurbritannia. London. Kuninglik perekond.  Legend Kuningas Arturist. 
6. Töö ja vaba aeg (õppimine, hobid, puhkus, aja planeerimine). 
7. Elu koolis (minu kool, klass, õpioskused, õpitavad ained, erinevad õppimise viisid, 

kool enne ja praegu). 
8. Raamatukogu ja raamatud. Kirjanikud (Charles Dickens). Minu lemmikraamat. 

Sõnaraamat (kuidas on koostatud ja kuidas on otstarbekas kasutada). 
9. Ümbritsev keskkond (värvid, loodus, loomad, linnud). 
10. Maailma maad ja rahvad (traditsioonid, sümbolid, elulaad ja kombed). 
11. Kontinendid ja ookeanid. 
12. Imed, ebatavalised võimed. 

Keelestruktuurid 

Tegusõna: Present, Past ja Future Simple; Present ja Past Progressive; Present ja 
Past Perfect; going to future; ebareeglipäraste tegusõnade 3 vormi; 
tegusõna passiiv. 

Nimisõna: ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad  
Artikkel: väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine isikunimedega ja  

kohanimedega – riigid, linnad, tänavad, väljakud , geograafilised  
nimed 

Omadussõna: rahvust ja kodakondsust tähistavad omadussõnad; 
not enough … to; too … to; 

Arvsõna: pikkuse, kauguse ja kaalu väljendamine; murdarvud; järgarvsõnad 
Asesõna: rõhutavad ja siduvad asesõnad; much, many, little, few; omastavate 

asesõnade absoluutvormid mine, yours, etc. 
Eessõna: opposite; in the middle, in the centre of; at, in, on, ... 
Sõnatuletus: sufiksid -ful; -ship; -ion; -less; prefiksid mis- ja ir-;  
Lauseõpetus: sõnajärg liitlauses; sõnajärg küsilauses;  

sõnaliigid; tingimuslaused I. 
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6. klassi ainekava 
 
Õpisisu 
 
Suhtlus- ja vestlusteemad: 
1. Vaatamisväärtustega tutvumine ja reisimine. 
2. Pühad ja koolivaheajad. 
3. Koolikord ja õppeained. 
4. Erinevad oskused ja tegevused. 
5. Minu päev, töö ja hobid. 
6. Erinevad raamatuliigid, sõnastikud, võõrkeelsed raamatud. 
7. Sport ja kuulsad sportlased eestis ja mujal maailmas. Olümpiamängud. 
8. Tervishoid, haigused, esmaabi, tervislikud eluviisid. 
9. Meedia: televisioon, raadio, ajalehed, ajakirjad.  
10. Elu ekstreemsetes tingimustes. 
11. Keskkond (kahjulikud saasteained, kasvuhoone-efekt). 
12. Ohud igapäevases elus, ülemaailmsed ohud. 
 
 
Keelestruktuurid 
Tegusõna: Present, Past and Future Simple, Present and Past Progressive,  

Present and Past Perfect, modaalverbid (can, may, must), kaudne kõne, 
tingimuslaused, ajamääruslaused, passiiv. 

Nimisõna: ainsus ja mitmus 
Artikkel: artikli kasutamine 
Omadussõna: võrdlusastmed 
Arvsõna: pikkuse, kauguse, kaalu ja mahu väljendamine, miljonid 
Asesõna: isikulised, omastavad, küsivad ja näitavad asesõnad 
Määrsõna: määrsõnade koht lauses, määrsõnad liitega -ly, järjestavad määrsõnad 

“last” ja “next”, ebareeglipärased määrsõnad 
Eessõna: in, to, at, for, on, of, during, by 
Sõnatuletus: sufiksid, prefiksid (im-, mis-, -ful, -ship, -less, -ion) 
Lauseõpetus: kaudne kõne saatelausega olevikus, sõnajärg, sõnaliigid. 
 
 
Inglise keel 7.-9. klassini (B1.1-B1.2) 
 
Õpitulemused: 
õpilane 

• tuleb iseseisvalt toime erinevates suhtlusolukordades; 
• oskab ennast väljendada kasutades õpitud keelendeid õigest; 
• oskab kirjeldada kogemusi, muljeid, sündmusi ja selgitada ning põhjendada oma 

seisukohti ja tulevikuplaane; 
• loeb ja mõistab erinevaid tekste õpitu ja konteksti abil; 
• kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid; 
• suudab leida vajalikku infot õpikust, teatmeteostest ja internetist; 
• taipab kuulamisel peamist sõnumit uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, 

loengutes ja mõistab telesaadete ja filmide sisu; 
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• oskab kirjutada õpitud teemadel lühitekste: blankett, teadaanne, sõnum, e-kiri, 
postkaart, isiklik kiri, kokkuvõte, kirjeldus, nõuanne; 

• tunneb huvi maailmas toimuva vastu; 
• oskab seada eesmärke, end motiveerida ning analüüsida oma tugevaid ja nõrku 

külgi. 
 

Õppesisu: 
Käsitletavad teemad: 
Mina, minu eripärad ja teised:väljanägemine, isiklik hügieen, enesekindlus, hirmu 
ületamine, võimed, oskused, eelistused, kohanemine, sõbrad; mina ühiskonnas – reeglid, 
etikett, kehakeel (lõiming inimeseõpetusega, ühiskonnaõpetusega). 
Kodukoht Eesti. Mis on geograafia?, Eesti, laulupeod. 
Kodu ja elukeskkond:suhted, konfliktid vanema ja teismelise vahel, mässulisus, 
eneseväljendusviisid, koos eksisteerimise viisid, pereprobleemid, kodukoht linnas või 
maal, kodukoha tutvustus, keskkonnasõbralik käitumine, loodusõnnetused (lõiming 
inimeseõpetusega, geograafiaga). 
Riigid ja nende kultuur: miks õppida võõrkeeli, mida tähendab keeleõpe, Ameerika 
avastamine, USA, Viikingid, Austraalia – rahvastik, kombed, kultuuriväärtused, 
stereotüübid (lõiming geograafiaga). 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö: tervislik elukeskkond (liikumine + tervislik toitumine) 
– õiged valikud, ohud, meelemürgid; erinevad õppimise viisid, õpioskused, 
edasiõppimine ja kutsevalik, haridus Euroopa Liidus, vahetusõpilaseks olemine (lõiming 
ühiskonnaõpetusega). 
Vaba aeg: hobid, sport, mängud, kirjandus (nt R.L.Stevenson) ja kunst, kino, teater, 
muusika (Live Aid, muusika teraapia), TV, lemmikpersoonid, reisimine, tehnoloogia 
(lõiming informaatika, kirjandus, kehaline kasvatus) 
Teadus ja tehnoloogia: avastused ja leiutised, Archimedes, Galileo Galilei, T.Alva 
Edison, C.Darwin, robotid, satelliidid. 
 
Õppetegevused: 
Antud temaatika põhjal ja erinevate ülesannete käigus korratakse I, II ja III kooliastmes 
alustatud ja omandatud sõnavara ja keelestruktuure, mida täiendatakse uute 
konstruktsioonidega. Sõnavara kinnistatakse individuaalse töö, paaris ja rühmatöö 
vormis. Tunnis suheldakse ainult õpitavas võõrkeeles. Rõhk on iseseisvate 
tööharjumuste ja õpioskuste välja kujundamisel. Selleks loetakse erinevaid teabe-, 
tarbe-, meedia ja ilukirjandustekste (oluline on teksti mõistmine), pidevalt täiendatakse 
sõnavara: koostatakse mõistekaarte, kava, kokkuvõtet, küsimustikku, ristsõna, 
projektitöid ja postereid (nt Vikings, Pros and cons of wearing a school uniform; 

Studying in a traditional way, in s small group, on your own; A profile of my 

favourite...), PowerPoint esitlusi (nt Discoveries, Risky business, Australia, Natural 

disasters.), otsitakse informatsiooni, õpitakse eristama olulist ebaolulisest, joonistatakse 
teksti (visualiseerimine), õpitakse kujundama oma arvamust (nt moraalse dilemma 
lahendamine, rolli- ja suhtlusmängud, faktide kommenteerimine). Keelestruktuuride 
kinnistamiseks kasutatakse eritüübilisi ülesandeid ja järjepidevat harjutamist. 
Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki loovtöid nagu postkaart, isiklik 
kiri (olukirjeldus, nõuanded), filmi ülevaade. Kuulamisel keskendutakse 
mitmekesisusele (raadiosaade, loeng, dialoog, lennujaamas), erinevatele strateegiatele, 
võtmesõnade kuulamisele ja sõnumist arusaamisele. 
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Julgustatakse ja soodustatakse suulist eneseväljendust läbi rollimängude, küsimustele 
vastamise, arvamuse ja seisukoha väljendamise, teksti sisu edasi andmise, esitlusteja 
piltide järgi jutustamise. Olulisel kohal on tagasiside iseenda ja teiste tööle, tähelepanu, 
märkamine ja analüüs.  
Püüame arendada osaoskusi (rääkimine, lugemine, kuulamine, keelestruktuurid ja 
kirjutamine) tasakaalus.  
Traditsiooniliselt toimub veebruarikuus English Language Contest , kus 7.-9. klassi 
õpilased saavad end keeletundmises proovile panna. 
 
Hindamine: 
Hindamisel peame kõige olulisemaks õpilase individuaalset arengut, arvestame 
õpilase eelnevat kogemust ja taset. 
Õppeprotsessi hindame kujundavalt: analüüsides õpilase teadmisi antakse pidevat 
tagasisidet, mis aitab motiveerida, õpilast innustada, julgustada ja suunata. Õpilane on 
hindamisprotsessi kaasatud. Õpilane hindab ise oma tugevaid ja nõrku külgi iga teema 
lõppedes enesehindamise testi abil. Õpilane on teadlik, kuidas, millal ja mille eest 
hinnang antakse. Ainealaseid teadmisi hinnatakse nii õppeprotsessi jooksul kui teema 
lõppedes (Unit test) pidevalt moodustades veerandi, poolaasta ja õppeaasta lõpuks 
kokkuvõtva hinde. Üldiselt hindame sõnavara ja keelestruktuuride kasutamist mõtete 
väljendamisel ja projektitööde/loovtööde esitamisel ning osaoskuste (kuulamine, 
kirjutamine, lugemine, keelestruktuurid, kõnelemine) eesmärgipärast kasutamist. 
 
 
7. klassi ainekava 
 
Õpisisu 
 

Suhtlus- ja vestlusteemad 
1. Valmisolek uueks õppeaastaks. 
2. Võõrkeelte õppimine (emakeel, keelte õppimise vajadus ja viisid, kodune töö). 
3. Maadeavastajad (Christopher Columbus, Viikingid). 
4. Suhted koolis (hea õpetaja, spikerdamine, esimene armumine). 
5. Matemaatiline mõtlemine (Archimedes). 
6. Hirmud (kiusamine, kaaslaste surve, õnnetused). 
7. Geograafia ja keskkonnakaitse. 
8. Ameerika minevik ja tänapäev. Alaska. 
9. Eesti. 
10. Pühad Eestis, Inglismaal, USAs. 
11. Piraadid eile, täna, homme (R.L.Stevenson). 
12. Teadus ja teadlased (katsed, leiutised ja avastused; T.A.Edison). 
13. Robotid. 
14. Muusika. Laulupeod. 
15. Kehaline kasvatus (hea füüsiline vorm, distsipliin, tahtmine). 

 
Keelestruktuurid 
Tegusõna: ajavormide kordamine, present perfect continuous, past perfect  

continuous, kaudne kõne saatelausega olevikus ja minevikus, 
tingimuslaused (I ja II), modaalverbid, ebareeglipärased tegusõnad, 
passiiv. 
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Nimisõna: kogunimed, erandlik mitmus. 
Artikkel: artikkel geograafiliste nimedega, loendatavate ja loendamatute 

nimisõnadega. 
Omadussõna: võrdlusastmed. 
Arvsõna: harilikud murrud, kümnendmurrud, raha, kuupäevad, nulli erinevad 

lugemisvõimalused, pikkuse ja kaalu väljendamine. 
Asesõna: siduvad asesõnad (which jne), enesekohased asesõnad. 
Määrsõna: sagedusmäärsõnad, hulgamäärsõnad , viisimäärsõnad, ajamäärsõnad. 
Sidesõna: because, so, and. 
Eessõna: eessõnad erinevates keelekonstruktsioonides. 
Sõnatuletus: sufiksite ja prefiksite kasutamine (-able, -less, un- dis-, re-, -ly, -ful ) 
Lauseõpetus: küsimuste moodustamine 
 
8. klassi ainekava 

 
Õpisisu  
 
Suhtlus- ja vestlusteemad 
1. Mina ja minu eripära (noorte vahelised suhted, enesekehtestamine, koolikiusamine, 

esimene armumine jne). 
2. Minu pere (suhted ja kohustused, ühised tegevused). 
3. Elukeskkond linnas ja maal (kodukoht, loomad, linnud, taimed, loodushoid ja 

keskkonnasõbralik käitumine). 
4. Õppimine ja elukutse valik (minu kool ja klass, edasiõppimine ja kutsevalik). 
5. Minu sõbrad (minu ja kaaslaste vahelised suhted, ausus, usaldus, konfliktid). 
6. Toit ja tervis. 
7. Koolivaheaeg (puhkus, reisimine, matkamine, nõu küsimine, informatsiooni 

andmine). 
8. Eestimaa (ilmastik, rahvastik). 
9. Suurmehed. 
10. Õppeained – nende raskused, nende seotus igapäeva eluga (elukutsevalik). 
11. Õpitavat keelt kõnelevad maad (USA – rahvastik, riik, kombed, kultuuriväärtused). 
 
Keelestruktuurid 
Nimisõna:  erandlik mitmus, omastav kääne (kordamine); 
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikli 

kasutamine geograafiliste nimedega; 
Asesõna: siduvad asesõnad that, who, whom, whose, which ja omastavad 

asesõnad, nende absoluutvormid mine, yours, jne (kordamine), 
somebody, anybody, nobody; 

Arvsõna:  põhi- ja järgarvude kordamine; kuupäevad; 
Tegusõna: ajavormide kordamine; Present Perfect Continuous, Past Perfect 

Continuous; be going to; modaalverbid can, must, should; 
Sidesõna: if, because, therefore, after, before, until; 

Eessõna: aja- ja kohamäärustes kasutatavad eessõnad;   
Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavas lauses; 
Sõnatuletus: ees- ja järelliited; 
Konstruktsioonid: kaudne kõne; passiiv; used to; would; tingimus- ja soovlaused; 
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9. klassi ainekava 
 

Õpisisu 
 
Suhtlus- ja vestlusteemad, temaatika lugemiseks koos vastava sõnavara 
omandamisega 
1. Mina ja minu eripärad (kohanemine, võimed, oskused, eelistused; enesekindlus, 

hirmu ületamine, eneseväljendus, hügieen, mina ühiskonnas – reeglid, etikett, 
kehakeel). 

2. Minu pere (suhted; konfliktid vanema ja teismelise vahel, mässulisus; 
eneseväljendusviisid; koos eksisteerimise viisid; pereprobleemid). 

3. Minu sõbrad (moraalse dilemma lahendamine). 
4. Stereotüübid. 
5. Elukeskkond (linn või maa: kordamine – kodukoht; ilm ja kliima; loodushoid ja 

keskkonnasõbralik käitumine; loodusõnnetused). 
6. Tervislik elukeskkond (ohud, meelemürgid, õiged valikud). 
7. Õppimine ja elukutse valik (erinevad õppimise viisid, edasiõppimine ja kutsevalik, 

haridus Euroopa Liidus, vahetusõpilaseks olemine). 
8. Leiutised, areng, infotehnoloogia. 
9. Harrastused ja vaba aeg (sport, mängud, kirjandus, kino, teater, lemmiknäitleja; 

hobid). 
10. Söögid ja söögikorrad (väljaspool kodu – restoranis). 
11. Orienteerumine infos (televisioon, ajakirjandus, ajalooline tekst). 
12. Koolivaheaeg (erakirjavahetus, e-mail, sõnumite jätmine kirja teel, ankeet, 

elulookirjeldus, kutse). 
13. Eestimaa (loodus, loodusrikkused, huviväärsused). 
14. Õpitavat keelt kõnelevad maad (USA, Austraalia – rahvastik, kombed, 

kultuuriväärtused). 
 
Keelestruktuurid: 
Nimisõna: erandlik mitmus; ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad; omastav kääne; 
Artikkel: artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega; 

kordamisharjutused umbmäärase ja määrava artikli kasutamise  
kinnistamiseks; väljendid ilma artiklita; 

Omadussõna:  omadussõnade kasutamine rahvusest rääkides; liitomadussõnad; 
  tarindid not enough to, too … to; 
Tegusõna: ajavormide kordamine isikulises ja umbisikulises tegumoes; 

kaudne kõne (saatelause minevikus); modaalverbid should, would;  
tingimuslaused; ajavorm Future in the Past; käskiv kõneviis; infinitiiv; 
tegusõna fraasid (phrasal verbs); 

Eessõna: viisimääruses esinevad eessõnad (by, on, in, with, without); eessõnalised 
väljendid; 

Sidesõna: while, as a result, in addition, in conclusion, lastly, moreover, however, 

finally, on the contrary, at last, nevertheless, last but not least, the first, 

as a result, first of all, therefore, secondly, on the other hand, 

furthermore, so, as soon as, both… and, (n)either …(n)or, to sum up; 
Sõnatuletus: ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, -able, -(t)ion, -ly, -ful, -less; 
Lauseõpetus: inversioon; sõnade järjekord kaudses kõnes (küsi-, jutustav lause),  

eriliigiliste küsimuste moodustamisel, sõnaliigid, lauseliikmed; 
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nimisõna laiendid; hulgamäärused (qualifiers and specific quantities); 
Õigekiri: kirjavahemärgid: ülakoma, punkt, koma, küsimärk, hüüumärk, 

jutumärgid. 

 
 

VENE KEELE AINEKAVA 
 

Audentese Erakoolis kehtib individuaalne lähenemine, arvestatakse õpilase või 
õpirühma vajadusi. Õppimine toimub nii rühmades kui ka individuaalselt, samuti on 
võimalikud tugi- ja koduõpe.  
 
 
Vene keel 4.-6. klassini (A1.1 – A1.2) 
 
Õpitulemused: 
õpilane 

• tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat,oskab õpitud fraase ja 
lauseid ümber kirjutada; 

• kasutab esmaseid õpioskusi (kuuldu järgi kordamine, mudeli järgi dialoogi 
koostamine) võõrkeele õppimiseks; 

• oskab kirjutada isikuandmeid; 

• oskab täita lihtsat küsimustikku; 

• tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad ja fraasid; 

• loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt lühiankeedid, küsimustikud) ja leiab neist info; 

• suudab õpetaja juhendamisel täita enesehinnangulehte; 

• oskab õpetaja juhendamisel töötada individuaalselt, paaris ja rühmas. 
 
 

Õppesisu: 
Mina ja teised. Tutvustus, tervitamine; vanus, välimuse kirjeldus, riietus. 
Kodu ja lähiümbrus. Perekond, kodu asukoht, lemmikloomad. 
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused. Aastaajad ja ilm. 
Igapäevaelu. Kellaaeg, nädalapäevad, aastaajad, kuud. Õppetöö. Ostlemine. Tee 
küsimine ja juhatamine. 
Vaba aeg. Reisimine, mängud. 
 
Õppetegevused: 

• kuuldu järgi kordamine õige häälduse omandamiseks;  

• rääkimine pildi alusel; 

• kirjutamisoskuse arendamine (teksti ärakiri, mudeli järgi kirjutamine, etteütlused, 
sõnade tööd); 

• projektitööd (nt Моя семья, Мой любимец/Моё любимое животное, Времена 
года, Мой портрет); 
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• kahekõnede tegemine ja esitamine etteantud mudeli põhjal; 

• lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 

• teksti lugemine (paaris, kooris, individuaalselt); 

• õpikusõnastiku kasutamine; 

• ankeedi täitmine (aadress ja isikuandmed); 

• mängimine. 
 

Hindamine:  
II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi. Hinnates kasutatakse hindeid ning suulisi või 
kirjalikke sõnalisi hinnangud. Veerandi jooksul on mitu arvestuslikku tööd. 
Kontrolltööga kontrollitakse kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning sõnavara ja 
keelestruktuuride omandamist ja korrektset kasutamist. Hinnatakse isiklikku ankeeti ja 
lühikesi kirjedavat laadi jutukesi. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes ka 
enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid. 
 
4. klassi ainekava 
 
Õppega äratakse huvi vene keele ja kultuuri vastu.  4. klassis on oluline mängulisus, sest 
selles vanuses õpib õpilane põhiliselt tegutsedes. Suur rõhk on kuulamisel ning 
rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid 
eristama ning omandavad õige hääldusaluse. 
 
Õpitulemused 
õpilane:  

• tunneb ja oskab kirjutada venekeelseid kirjatähti ja oskab õpitud fraase ja lauseid 

ümber kirjutada. 

• oskab koostada ja esitada dialooge õpitud sõnavara ja lausemallide piires. 

• oskab väga lihtsate fraasidega nii suuliselt kui kirjalikult tutvustada oma 

perekonda (isik, nimi). 

• tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad ja fraasid ning oskab neid õpitud 
sõnavara piires korrektselt lugeda.  

• tunneb ära kuulamisel sidusas kõnes äraõpitud sõnad ja fraasid (ka 
rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase tähendusega sõnu).  

• oskab etiketikohaselt tervitada, hüvasti jätta, ennast tutvustada, ning oskab 
vestluskaaslaselt tema isiku kohta väga lihtsaid küsimusi küsida ning ise 
sarnastele küsimustele vastata. 

• reageerib pöördustele (nt tervitused) ja mõistab tööjuhiseid.   
 

Keeleoskuse tase 4. klassi lõpus: 
Kuulamine A 1.1   Lugemine A1.1      Rääkimine  1.1     Kirjutamine A1.1 
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Õppesisu: 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus). Pereliikmed. 
Viisakusväljendid, tervitamine, hüvastijätt.  

Kodu ja lähiümbrus. Kodu kirjeldamine, lemmikloomad, sugulased, enda ja 
pereliikmete igapäevased tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti loodus. Objektid looduses (meri, mets, lind, loom jne). 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid ja pealinnad. Suuremad Euroopa riigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Toit. Kool: lihtsamad esemed ja tegevused koolis. 

Vaba aeg. Huvid, puhkus ja spordialad, aastaajad 

 
Kasutatav õppematerjal 
Тоони Касесалу  учебник по русскому языку для 6 класса «Язык – это дорога» , 1 
Тоони Касесалу – рабочая тетрадь по русскому языку для 6 класса ja CD, 1 
Õpetaja valib lisamaterjale omal vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 
videomaterjale, internetti. 
 
 
5. klassi ainekava 
5. klassis toetab õpetaja õpilaste võõrkeeles suhtlemist, nii suuliselt kui kirjalikult. 
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval pööratakse järjest rohkem tähelepanu lugemis- ja 
kirjutamisoskusele, jätkuvalt tegeletakse õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatilise 
arendamisega. 
 
Õpitulemused: 

õpilane:  

• loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada 
pildimaterjal; 

• oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust;  

• saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 
vestluskaaslase abi; 

• oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). Koostab lühikesi lauseid õpitud 
mallide alusel; 

• oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi 
õpitud sõnavara ja lausemallide piires; 

• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskuseid ja strateegiaid, 
oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

• seab endale õpetaja abiga õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koostöös 
kaaslaste ja õpetajaga. 

Keeleoskuse tase 5. klassi lõpus: 
Kuulamine A 1.1-1.2  Lugemine A1.1-1.2     Rääkimine 1.1-1.2    Kirjutamine A1.1-1.2  
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Õppesisu: 

Mina ja teised. Sugu, vanus, elukoht. 
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmete ja lähisugulaste tutvustus (nimi, vanus, sugu), 
pereliikmete ametid. 
Kodukoht Eesti. Eesti riigi nimi, asukoht, pealinn, oma rahvus, keel. Linna ja maad 
iseloomustav põhisõnavara (maja, park, mets,  jmt).  Aastaaegade nimetused. 
Igapäevaelu. Päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis (päevaplaan, kellaajad, 
õppevahendid jmt). 
Vaba aeg. Lihtsamad tegevused ja eelistused (lugemine, muusika kuulamine, 
lemmiktoit, lemmikloom). 
 
Kasutatav õppematerjal 
Русский язык: Быстро и весело! Учебник для 6 класса. Циклы 1 -10. Инга Мангус. 
Русский язык: Быстро и весело! Рабочая тетрадь для 6 класса.  Цикл 1 -10. 
Инга Мангус.  
Инга Мангус  „Быстро и весело“  6. kl., töövihik, CD 
Õpetaja valib lisamaterjale omal vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 
videomaterjale, internetti. 
 
6. klassi ainekava 
6. klassis on rõhk kuulamisel ning aru saamisel, mida tuleb kõikides klassides 
järjekindlalt arendada. Õpilane oskab väärtustada oma kultuuri, seda hinnata ning 
igapäevastes olukordades suhelda ja tegutseda. 

 
Õpitulemused: 
õpilane:  

•  saab aru üldkeelse suhtluse sisust ja suudab eristada olulist teavet;  

•  oskab kirjutada lühikesi tekste ja isiklikke kirju;  

• oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest; 

• tuleb toime olmevestluses, kuid võib vajada abi;  

• oskab lugeda ja leida vajalikku faktiinfot (nt sildid, teeviidad, küsimustik, 
postkaart); 

• oskab kasutada eesti-vene-eesti sõnaraamatuid; 

• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab 
töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

• seab endale õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koos kaaslaste ja õpetajaga 

 
Keeleoskuse tase 6. klassi lõpus: 
Kuulamine  A 1.2  Lugemine  A1.2     Rääkimine  1.2    Kirjutamine A1.1-1.2  
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Õppesisu  

Mina ja teised. Välimuse kirjeldus (kasv, kehaehitus, juuste ja silmade värv jmt), 
enesetunne (nt hea/halb tuju ). Ühised tegevused sõpradega.  
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmete ja lähisugulaste iseloomustus (amet, tegevusala, 
huvid). Kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni iseloomustav 
omadussõna). 
Kodukoht Eesti. Põhilised aastaaegade ilma kirjeldavad väljendid (hea/halb ilm, 
päikseline, vihmane jm).  
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Peamiste söögikordade nimed (hommik, lõuna, õhtu) ja 
mõned olulisemad söögid-joogid. 
Vaba aeg. Kooliväline tegevus, lugemiseelistused, spordialad ja sportlikud tegevused. 
 
Kasutatav õppematerjal 
Русский язык: Быстро и весело! Учебник для 6 класса. Циклы 11-20. Инга Мангус. 
Русский язык: Быстро и весело! Рабочая тетрадь для 6 класса.  Цикл 11-20. 
Инга Мангус.  
Инга Мангус  „Быстро и весело“  6. klass, töövihik, CD 
Õpetaja valib lisamaterjale omal vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 
videomaterjale, internetti. 

 
 

Vene keel 7.-9. klassini (A2.1 – A2.2) 
 
Õpitulemused: 
õpilane 

• mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui 
need on tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega; 

• oskab kirjeldada lähiümbrust, igapäevatoiminguid, inimesi; 

• mõistab loetut konteksti põhjal; 

• saab aru olmetekstidest; 

• oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest; 

• oskab näidise järgi kirjutada jutukesi, kuulutusi ja isiklikke kirju; 

• suhtub positiivselt vene keele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama 
väljaspool keele tundi (suhtlus, muusika, filmid, teabevahendid). 

 
Õppesisu: 
 
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen 
tugev/nõrk (sama teiste kohta); iseloomu kirjeldav sõnavara; kehaosad, kuidas olla terve, 
kergemad terviseprobleemid (peavalu, palavik jm); suhted sõprade ja lähikondlastega: nt 
sõprus- ja armastussuhted ja nendega seonduvad probleemid. 
Kodu ja lähiümbrus. Kodu/elukoha, koduümbrust kirjeldav sõnavara; sündmuste ja 
tähtpäevade tähistamine perekonnas ja kodukohas; elukoha kirjeldus (maja, tuba); 
kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine, pereliikmete kodused tööd ja tegevused. 
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Kodukoht Eesti. Eesti lühikirjeldus, põhiline sümboolika, põhilised tähtpäevad ja 
kultuuritavad; mõned tuntumad Eesti vaatamisväärsused. 
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid, põhilised 
tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud 
nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluvate 
riikide lühitutvustus. Eesti naaberriigid ja tuntumate maailmariikide nimed, rahvused ja 
keeled. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tee küsimine ja juhatamine, transpordivahendid; 
tunniplaan, toiduained, tervislik toiduvalik, sisseostude tegemine, suhtlemine 
teeninduses ja helistamine; tuntumad ametid, nendega seotud tegevused, edasiõppe 
võimalused.  
Vaba aeg. Huvid; reklaam; kultuuriline mitmekesisus (sport, filmid, teater, reisimine); 
erinevad vaba aja veetmise viisid (üksi, sõprade, pereliikmetega), eelistuste 
põhjendamine; erinevad spordialad, meediavahendid (televisioon, internet). 
 
Õppetegevused: 

• sõnavara ja väljendite omandamine suuliselt ja kirjalikult (kasutatakse suulise 
eelnevuse printsiipi: see, mida õpilane hakkab lugema ja kirjutama, omandatakse 
eelnevalt suulises kõnes);  

• näidise järgi jutukeste, isiklike kirjade, kuulutuste, menüü 
kirjutamine/koostamine; 

• õpilasi suunatakse väljendama oma suhtumist ja eelistusi; 

• õpetatakse alustama, jätkama ja lõpetama vestlust tuttaval teemal kasutades 
õpitud põhisõnavara ja lausemalle; 

• iseseisev lugemine ja tõlkimine, info leidmine; 

• igas klassis (7.-9.) koostatakse Powerpointi esitlusi; 

• õpimotivatsiooni säilitamiseks ja tulemuslikumaks õppimiseks kasutatakse 
erinevaid töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, 
intervjueerimine) ning meediavahendeid: video, arvuti; 

• kuulamisoskuste arendamiseks kuulatakse dialooge, ettekandeid, loetakse 
luuletusi, koostatakse lühike kõne ja kantakse see ette, vaadatakse teemakohaseid 
lühifilme internetis; 

• õpilasi suunatakse aktiivselt jälgima kaasõpilaste esitlusi, tegema märkmeid; 

• taotluseks on, et õpilane loeks ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal venekeelset 
(adapteeritud) laste- ja noorsookirjandust, jõukohaseid teabe-, tarbe- ja 
meediatekste (TV- ja raadiosaated, ajakirjandus, internet). Loetu ja kuulatu 
kaudu õpib õpilane kontekstist tuletama sõnade ja väljendite tähendust; 

• kõnelemisoskuse arendamisel osutatakse erilist tähelepanu õigele hääldusele ja 
intonatsioonile. 
 

Hindamine 
Igal veerandil saab õpilane tagasiside kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või 
hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Veerandi jooksul on mitu arvestuslikku tööd 
(sõnavara omandamist, käsitletud teemadel kõnelemise oskust, kontrolltöö). Hinnatakse 
isiklikke kirju, kuulutusi ja lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi. III veerandil toimub 
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traditsiooniliselt vene keele konverents 9. klassidele, kus õpilased valmistavad ettekande 
„Venemaa, sealsed vaatamisväärsused ja kuulsad inimesed“ teemadel. Sellega 
kontrollitakse järgmisi oskusi (esitluskunst, ettekande sisu, vastavus teemale ja 
keelekasutus). Õpilased annavad tagasisidet kõigile esinejatele. 
 
 
7. klassi ainekava 
 
Õpitulemused: 
õpilane: 

• saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

• suudab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse kirjeldamiseks; 

• oskab reageerida lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

• kirjeldab suuliselt ja kirjalikult oma välimust, iseloomust, pereliikmeid, kodu ja 

lähiümbrust, ametit, riideid ja tähtpäevi; 

• oskab näidiste järgi kirjutada jutukesi; 

• oskab töötada iseseisalt, paaris ja rühmas. 

 
Keeleoskuse tase 7. klassi lõpus: A 1.2-A2.1 
 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus, iseloom, enesetunne, välimuse kirjeldus, 
ühised tegevused. 
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed ja sugulased, perekondlikud sündmused ja 
tähtpäevad, pereliikmete tegevusalad, kodu asukoht, sõbrad, kodukoha tuntumad 
vaatamisväärsused. 
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, vaatamisväärsused, rahvused, ilm. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö, tegevused kodus ja koolis ning nendega seonduvad 
esemed, koolitee, tee küsimine ja juhatamine, suhtlemine teeninduses, ametid ja 
kutsevalik. 
Vaba aeg. Huvid, lemmiktegevused ja eelistused. 
 

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 
БЫСТРО И ВЕСЕЛО vene keele õpik, töövihik ja CD 7. klassile Inga Mangus,  TEA 
kirjastus 
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8. klassi ainekava 
 

Erinevate osaoskuste tasakaalastatud arendamine. 

 

Õpitulemused: 

õpilane 

• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

• suudab kirjutada lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

• oskab mõista õpitud temaatika piires olulist; 

• on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost; 

• hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning 

vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid; 

• oskab töötada iseseisalt, paaris ja rühmas. 

 

Keeleoskuse tase 8. klassi lõpus: A 2.1 
 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom, suhted sõpradega ja lähikondsetega. 
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised, 
perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. 
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, tähtpäevad ja kultuur, 
vaatamisväärsused. Elu linnas ja maal. Ilmastikunähtused, loodus. 
Riigid ja nende kultuur. Riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, tuntumad 
sündmused ja saavutused. 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. 
Vaba aeg. Huvid, lemmiktegevused ja eelistused. 
 

Ainealased projektid 
1. vene keele päev; 
2. õppeekskursioon Sankt Peterburgi; 
3. vene keele tund Vene talus Soomra külas Audru vallas Pärnumaal (võimalusel); 
4. üleriigilises vene keele ainevõistluses osavõtt. 
 
Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 
Inga Mangus „Быстро и весело“  7. klass, II osa, õpik, töövihik ja CD.  
Õpetaja valib lisamaterjale omal vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 
videomaterjale, internetti. 
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9. klassi ainekava 
 

Erinevate ülesannete käigus tehakse individuaalset, paaris- ja rühmatööd. Eesmärk on 
julgustada õpilast vene keeles suhtlema erinevates olmesituatsioonides. Kõiki osaoskusi 
arendatakse võrdselt, kuid suurendatakse suulise suhtluse osa. 

 

Õpitulemused: 
õpilane: 

• saab lugedes õpitud temaatika piires aru lihtsamatest tavatekstidest, neis 

sisalduvast infost ja sageli kasutavatest väljenditest; 

• suudab kuulates jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada 

olulist infot; 

• oskab suuliselt ja kirjalikult edastada oma isikuga seotud informatsiooni; 

• kirjeldab suuliselt ja kirjalikult oma pereliikmeid ja nendevahelisi suhteid, kodu 

ja lähiümbrust, oma ja teiste välimust, isikuomadusi, oskusi, huvisid, võimeid ja 

muid omadusi; 

• oskab näidiste järgi kirjutada jutukesi, kuulutusi ja lihtsamaid isiklikke kirju; 

• suhtub positiivselt vene keele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama ka 

väljaspool õppetundi (suheldes, muusikat kuulates, filme vaadates,  

teabevahenditest infot otsides). 

 
Keeleoskuse tase 9. klassi lõpus: A2.1-A2.2 
 

Õppesisu: 

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, 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. Kino, teater, internet, sport. 
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Ainealased projektid 
1. vene keele päev; 
2. õppeekskursioon Sankt Peterburgi; 
3. vene keele tund Vene talus Soomra külas Audru vallas Pärnumaal (võimalusel); 
4. üleriigilisest vene keele ainevõistlusest osavõtt. 

 
Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 
Inga Mangus „Быстро и весело“  9. kl, töövihik ja CD 

Õpetaja valib lisamaterjale omal vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 
videomaterjale, internetti. 
 
 
Lisa 1. Keeleoskustasemed A1.1 – A.1.2 
 
 

KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA- 

PÄDEVUS 
A1.1 Tunneb väga 

aeglases ja 
selges sidusas 
kõnes ära õpitud 
sõnad ja fraasid; 
arusaamist 
toetab 
pildimaterjal. 
Reageerib 
pöördumistele 
adekvaatselt (nt 
tervitused, 
tööjuhised). 
Tunneb 
rahvusvaheliselt 
kasutatavaid 
lähedase 
hääldusega sõnu 
(nt hamburger, 
film, takso, 
kohv). 

Tunneb õpitava 
keele tähemärke.   
Tunneb tekstis 
ära tuttavad 
nimed, sõnad (sh 
rahvus-
vaheliselt 
kasutatavad) ja 
fraasid. Loeb 
sõnu, fraase ja 
lauseid õpitud 
sõnavara 
ulatuses; 
arusaamist võib 
toetada 
pildimaterjal. 
 

Oskab vastata 
väga lihtsatele 
küsimustele 
ning esitada 
samalaadseid 
küsimusi õpitud 
sõnavara ja 
lausemallide 
piires.  
Vajab 
vestluskaaslase 
abi, võib toetuda 
emakeelele ja 
žestidele. 
 

Tunneb õpitava 
keele kirjatähti, 
valdab 
kirjatehnikat, 
oskab õpitud 
fraase ja lauseid 
ümber kirjutada 
(ärakiri). 
Oskab kirjutada 
isikuandmeid (nt 
vihiku peale). 
Koostab lühikesi 
lauseid õpitud 
mallide alusel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutab üksikuid 
äraõpitud tarindeid 
ja lausemalle, kuid 
neiski tuleb ette 
vigu. 

A1.2 Saab aru selgelt 
hääldatud 
fraasidest, 
lausetest ja 
tuttava 
situatsiooniga 
seotud 
lühikestest 
dialoogidest.  
Mõistab selgelt 
ja aeglaselt 
antud juhiseid 
ning 
pöördumisi.  
Vajab 
kordamist, 
osutamist, 
piltlikustamist 
vms. 

Loeb lühikesi 
lihtsaid tekste 
(nt ürituste 
kavad, 
postkaardid, 
meilid, 
kuulutused, 
sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, -
küsimustikud, -
teated, -
sõnumid) ja 
leiab neist 
vajaliku 
faktiinfo. 
Saab aru 
lihtsatest 
kirjalikest 
tööjuhistest. 

Oskab lühidalt 
tutvustada 
iseennast ja oma 
ümbrust.  
Saab hakkama 
õpitud sõnavara 
ja lausemallide 
piires lihtsate 
dialoogidega; 
vajab 
vestluskaaslase 
abi.  
Hääldusvead 
võivad 
põhjustada 
arusaamatusi.   
Kõnes esineb 
kordusi, 
katkestusi ja 

Oskab lühidalt 
kirjutada 
iseendast ja 
teisest inimesest. 
Oskab täita lihtsat 
küsimustikku. 
Tunneb õpitud 
sõnavara 
õigekirja. 
Kasutab lause 
alguses suurtähte 
ja lause lõpus 
õiget 
kirjavahemärki. 
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Lugemise tempo 
on väga aeglane, 
teksti 
mõistmiseks 
võib vaja minna 
korduvat 
lugemist. 
Tekstist 
arusaamiseks 
oskab kasutada 
õpiku 
sõnastikku. 

pause.  
 

 
A2.1 Mõistab lihtsaid 

vestlusi ning 
lühikeste 
jutustuste, teadete 
ja sõnumite sisu, 
kui need on talle 
tuttaval teemal, 
seotud 
igapäevaste 
tegevustega ning 
esitatud aeglaselt 
ja selgelt. Vajab 
kordamist ja 
selget hääldust. 
 

Loeb 
üldkasutatava 
sõnavaraga 
lühikesi tavatekste 
(nt isiklikud 
kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, 
kasutusjuhendid); 
leiab tekstis 
sisalduvat infot ja 
saab aru teksti 
mõttest.  
Lugemise tempo 
on aeglane.  
Tekstist 
arusaamiseks 
oskab kasutada 
koolisõnastikku.  
  

Oskab lühidalt 
kirjeldada 
lähiümbrust, 
igapäevaseid 
toiminguid ja 
inimesi. Kasutab 
põhisõnavara ja 
käibefraase, 
lihtsamaid 
grammatilisi 
konstruktsioone 
ning lausemalle. 
Suudab alustada 
ja lõpetada 
lühivestlust, kuid 
ei suuda seda 
juhtida. Kõne on 
takerduv, esineb 
hääldusvigu.  

Koostab õpitud 
sõnavara piires 
lähiümbruse ja 
inimeste 
kirjeldusi.  
Kirjutab lihtsaid 
teateid 
igapäevaeluga 
seotud tegevustest 
(nt postkaart, 
kutse); koostab 
lühi-sõnumeid. 
Oskab kasutada 
sidesõnu ja, ning 

jt. 
Oskab näidise 
järgi koostada 
lühikesi tekste, 
abivahendina 
kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku.   

 
 
 
 
 
 
 
Kasutab küll 
õigesti 
mõningaid 
lihtsaid 
tarindeid, 
kuid teeb 
sageli vigu 
grammatika 
põhivaras (nt 
ajab segi 
ajavormid 
või eksib 
aluse ja 
öeldise 
ühildumisel), 
siiski on 
enamasti 
selge, mida 
ta väljendada 
tahab. 

A2.2 Suudab jälgida 
enda jaoks tuttava 
valdkonna 
mõttevahetust 
ning eristada 
olulist infot. 
Saab aru 
olmesfääris 
kuuldud üldkeelse 
suhtluse sisust (nt 
poes, bussis, 
hotellis, 
piletilevis). 
Vajab sageli 
kuuldu 
täpsustamist.  
  

Loeb lihtsaid 
tavatekste (nt 
reklaamid, 
menüüd, 
ajakavad, 
ohuhoiatused) 
tuttavatel 
teemadel ja saab 
aru neis 
sisalduvast infost. 
Suudab mõnikord 
aimata sõnade 
tähendust 
konteksti toel. 
 

Oskab rääkida 
oma huvidest ja 
tegevustest. Tuleb 
toime olmesfääris 
suhtlemisega. 
Oskab väljendada 
oma suhtumist ja 
eelistusi. Suudab 
alustada, jätkata ja 
lõpetada vestlust 
tuttaval teemal, 
kuid võib vajada 
abi. 
Kasutab õpitud 
põhisõnavara ja 
lausemalle 
valdavalt õigesti; 
spontaanses kõnes 
on vigu. Kõne on 
arusaadav, kuigi 
esineb 
hääldusvigu ja 
sõnade otsimist.   

Oskab kirjutada 
lühikesi 
kirjeldavat laadi 
jutukesi oma 
kogemustest ja 
ümbritsevast. 
Koostab lihtsaid 
isiklikke kirju. 
Oskab kasutada 
sidesõnu aga, 
sest, et jt. 
Rakendab õpitud 
õigekirjareegleid 
(nt algustähe 
ortograafia, 
kirjavahemärgid). 
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Lisa 2. Vene keele keelestruktuurid: 
 
 II kooliaste III 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 быть vormides. 
Sõnarõhu muutumine nimisõnade 
nimetava käände mitmuse vormi 
moodustamisel. 

Sõnarõhu muutumine nimisõnade käänamisel. 
Sõnarõhu muutumine tegusõnade vormides. 

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/-е-lõpuga.  
Nimisõnade mitmuse nimetava 
käände moodustamine (ы- ja и-
lõpulised meessoost ja naissoost 
sõnad; а- ja я-lõpulised kesksoost ja 
meessoost sõnad).  

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). 
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. 

OMADUS-
SÕNAD 

Omadussõna lõpud ainsuse ja 
mitmuse nimetavas käändes (tüve 
lõpphäälik 
palataliseerimata/palataliseeritud; 
küsimused какой? какая? какое? 

какие?).  
Omadussõna ühildumine nimisõnaga 
ainsuse ja mitmuse nimetavas 
käändes. 

Omadussõnade käänamine ainsuses sõltuvalt 
sõna tüvest (tüve lõpuhäälik 
palataalne/mittepalataalne). 
Omadussõna võrdlusastmete moodustamine. 
 

TEGUSÕNA Tegusõna быть: oleviku 0-vorm; 
mineviku vormi moodustamine; 
tuleviku vormid: ainsuse/mitmuse 
pöördelõpud.  

I pöördkond (еть-, ать-, ять-lõpulised 
tegusõnad) ja II pöördkond (ить-lõpulised 
tegusõnad).   
Enesekohased tegusõnad ja nende 
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Eitav kõneliik: Я не играю, Мальчик 

не играет, Мы не играем jne). 
Tegusõnade pööramine (olevik ja 
tulevik). 
Mineviku vormide moodustamine. 
 

pöördevormid (nt интересоваться, 
находиться); tegusõnade просыпаться, 

причёсываться, заниматься, находиться, 

мыться, умываться, одеваться, 

начинаться, кончаться pööramine. 
Verbirektsioon (käänete kaupa).  
Tingiv kõneviis ja selle vormi moodustamine. 
Käskiv kõneviis ja selle vormi moodustamine. 

ASESÕNA 
 

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

Omastavate asesõnade käänamine.  
Näitavad asesõnad ja nende käänamine. 

MÄÄRSÕNA Lubamine ja keelamine (можно, 

нельзя). Hinnangut väljendavad 
määrsõnad (хорошо, плохо).  

Määrsõnade здесь, тут, там kasutamine. 
Määrsõnade moodustamine omadussõnadest.  

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

Järgarvsõnad.  
 

ABISÕNAD Rinnastavad sidesõnad и, а, но.  Eitussõna нет (nt нет отца, мамы, книги).  
Eessõnade в, на, из, с kasutamise (koha 
tähistamiseks). 
Eraldusseose väljendamine sidesõnaga или.  

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. 

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? чьё? чьи? ja vastused 
(possesiivsete asesõnade kasutamine, 
родительный kääne). 
Küsimus когда? какого года? в каком году? 
ja vastused (nädalapäevad, 
kuud, kellaaeg, aasta). 

 


