
Põhikooli ainekava B-keel vene keel 
 
Tundide arv klassiti 
 
 
Õppeaine 

Nädalatunde klassiti 
1. kl 2. kl  3. kl 4. kl  5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl Kokku 

Vene keel 0 0 0 0 0 4 3 3 3 13 

 
 
 
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 
 
Keeleoskuse tase A1.1 
II kooliastme lõpetaja: 

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

 
Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
 
Õppesisu 6. klassis: 
 
Mina ja teised. Mina ja sõbrad. Ühisdtegevused koos sõradega – koos õppimine, 
mängimine, sportimine, ühised huvid. Sõbraks olemine.  
Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid). Väärtused ja 
kõlblus (teistega arvestamine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles, 
loodusesse austusega suhtumine). 
 
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja perekond – ühistegemised ja traditsioonid. 
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 
 
Kodukoht Eesti. Eestimaa – loodus, taimed, loomad. Aastajad. Elu Eestis – ühiskonna 
ülesehitus, peamise töövaldkonnad ja ühiskonna tugevused, maa ja linnaelu 
erinevused. 
Lõiming läbivate teemadega: Lõiming läbivate teemadega: Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus (aktiivne ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet 
(kodukoha kultuuri väärtustamine). 



 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õppimine – minu kool ja klass. Klassikaaslased 
üksteise aitamaine ja vastutustunne. Töö - ametid koolis.  
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (õppimise ja töö tähtsuse mõistmine, töö ja 
elukutse seoste mõistmine). 
 
Vaba aeg. Eelistused – kino, teater, hobid, muusika, kunst, kirjandus, matkamine ja 
reisimine, sportimine jne. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda 
ja teiste kultuuride tundmine ja väärtustamine). 
 
 
Õpitulemused 6. klassis 
6. klassi lõpetaja: 

● räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrastja endast, 
kodukohast, Eestimaast, õppimisest ja ametitest ning harrastustest; 

● tutvustab ennast ja oma kaaslast, räägib ühistegevustest sõpradega; 
● vestleb kaaslasega õpitud teemadel ja õpitud sõnavara piires, kasutades 

lihtsaid lauseid; 
● jätkab jutustust; 
● loeb õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga õpitud dialooge, lühijutte ja 

luuletusi; 
● saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest; 
● saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest. 
● lõpetab juhendamisel lauseid ja fraase; 
● ütleb numbreid 1–1000; 
● kirjutab õigesti harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete 

lahendamiseks vajalikke sõnu. 
 
Õppetegevus 6. klassis: 
6. klassis on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on 
kuulamisel ning rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpilasi julgustatakse 
kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele 
häälikuid eristama ning omandavad õige hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse 
peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse 
õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii paaris kui ka 
rühmas. Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste 
arendamisel kasutatakse: 
1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või 
pildile osutamine); 
2) loetellu sobimatu sõna äratundmist; 
3) kuuldu põhjal pildi täiendamist; 
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo); 
5) laulude ja luuletuste kuulamist ning nende põhjal ülesande täitmist (nt ridade 
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine); 
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist; 



7) häälega lugemist; 
8) rääkimist pildi alusel; 
9) ärakirja tegemist ja mudeli järgi kirjutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 
töökavas. 
 
Hindamine 6. klassis: 
6. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist 
väljendusoskust. Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnangud, 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 ta veel tööd tegema. 
Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud 
töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 
ja ainekava sätetest. 
 
 
Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes 
 
Keeleoskuse tase A2.2 
III kooliastme 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 õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma 
saavutusi. 

 
 
Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
 
Õppesisu 7. klassis: 
 
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis. Lõiming läbivate teemadega: 
Tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid, hügieeninõuded). Väärtused ja kultuur 
(sallivus, teistega arvestamine). 
 



Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond 
ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine, prügimajandus). Kultuuriline 
identiteet (kombed). Väärtused ja kultuur (oma kodu lähiümbruse esteetiliselt korras 
hoidmine). 
 
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad. Lõiming läbivate 
teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha 
kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 
ühiskonnaliikmeks olemine). 
 
Riigid ja nende kultuur. Venemaa - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 
tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-
valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate 
teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline 
identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja 
kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 
jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 
 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes 
käik, arsti juures käimine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 
(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
(töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus 
(liiklusohutus, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 
 
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, 
muusika, sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. 
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; 
loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 
leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja 
elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). 
 
Õpitulemused 7. klassis 
7. klassi lõpetaja: 
● osakb tervitada, hüvasti jätta, tänada; 
● kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja 
kodümbrust, Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja 
õppimist; 

● edastab suures osas mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud 
teemadel; 

● loeb ette väga lühikest õpitut sõnumit; 
● esitab peast väga lihtsat päheõpitud luuletust; 



● mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad esamse 
isiku- ja pereteabega, sisseotudega, liiklemisega, kodukohaga, kooliga jt õpitud 
teemadega; 

● mõistab väga lühikesi, lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid; 
● koostab lühikese ja lihtsa meilisõnumi; 
● mõistab igapäevaseid silte avalikes kohtades: tänaval, koolis jm; 
● mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms), kasutatades mõistmiseks sõnaraamatut; 
● suudab tabada animafilmi põhisündmusi; 
● juhatab teed; 
● osakab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja küsida hinda. 
 
Õppetegevused 7. klassis: 
7. klassis 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. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja 
rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid 
käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 
tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse 
kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 
töökavas. 
 
Hindamine 7. klassis: 
7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 7. klassis 
mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi 
algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli 
õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
 
Õppesisu 8. klassis: 



 
Mina ja teised. Suhted sõpradega ja lähikondsetega. Lõiming läbivate teemadega: 
Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, 
teistega arvestamine). 
 
Kodu ja lähiümbrus. Sugulased; pereliikmete ametid. Lõiming läbivate teemadega: 
Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 
 
Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 
(meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet 
(kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 
ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega 
suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja 
elukutse seoste mõistmine). 
 
Riigid ja nende kultuur. Venemaa -  sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 
tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-
valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate 
teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline 
identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja 
kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 
jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 
 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, 
hügieeniharjumused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng 
(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe 
vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö 
ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (söögikombed). Tervis ja 
ohutus (toiduhügieen, tervislikud eluviisid, enesehügieen). 
 
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, 
muusika, sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. 
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; 
loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 
leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja 
elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). 
 
Õpitulemused 8. klassis 
8. klassi lõpetaja: 
● kirjeldab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud 

lihtfraasid ja –laused) pereliikmeid ja nende ameteid, elu linnas ja maal; 



● edastab keskendunud kuulajale mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud 
teateid õpitud teemadel; 

● vastab lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust 
korratakse või aidatakse vastust sõnastada; 

● mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud kõnet mis seostuvad õpitud teemadega ja 
mida vajadusel korratakse; 

● mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid, vajadusel 
korduvkuulamisel; 

● koostab lühikese ja lihtsa isikliku kirja; 
● vestlemisel on võimeline vahetama lühiklesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu 

ei suuda enamasti vestlust ülal hoida; 
● suudab leida infokataloogist või internetist leida vajalikku teenust ja selle 

osutajat; 
● mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms); 
● suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise põhisisu; 
● osakab ostmisel ja teenuste pakkumisel küsida ja vastu võtta infot kaupade 

koguste, suuruste ja hindade kohta; 
● küsib infot ühissõidukite kohta (bussid, rongid, lennukid jms); 
 
Õppetegevused 8. klassis: 
8. klassis 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. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja 
rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid 
käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 
tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse 
kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 
töökavas. 
 
Hindamine 8. klassis: 
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 



osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 8. klassis 
mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi 
algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli 
õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
 
Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 
 
Õppesisu 9. klassis: 
 
Mina ja teised. Ühised tegevused, viisakas käitumine. Lõiming läbivate teemadega: 
Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, 
teistega arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik 
kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste 
maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 
 
Kodu ja lähiümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Lõiming läbivate 
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – 
sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).  
 
Kodukoht Eesti. Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega: 
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha looduse ja 
ilma kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma 
kodukoha tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega 
suhtumine).  
 
Riigid ja nende kultuur. Eesti naaberriigid - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, 
mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja 
kultuuri-valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming 
läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 
Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 
Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja 
ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused 
tehnoloogiavallas). 
 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. Lõiming 
läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 
– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 
mõistmine).  
 
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, 
muusika, sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. 
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; 
loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 



leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja 
elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). 
 
Õpitulemused 9. klassis 
9. klassi lõpetaja: 
● kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja 
kodümbrust, perekonda, Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, 
kooli ja õppimist; 

● sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis 
meeldib ja mis mitte; 

● edastab mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel; 
● tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega; 
● mõistab selget ja aeglast seotud kõnet; 
● mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid; 
● suudab osaleda lühivestlusel, kui kontekst on tuttav; 
● koostab lühikse ja lihtsa teadeande; 
● suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, bro˛üüridest, menüüst, 

ajagraafikutest jms; 
● mõistab lihtsas keeles esitatud ohutusnõudeid; 
● suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab; 
● oskab infotelefonilt (nt reisibüroo)küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsat 

üldinfoga. 
 
Õppetegevused 9. klassis: 
9. klassis 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. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja 
rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid 
käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 
tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse 
kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 



Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 
töökavas. 
 
Hindamine 9. klassis: 
9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 9. klassis 
mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi 
algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli 
õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
Digipädevused: 
Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis info otsimiseks ning saadud 
teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade üle. 
Rakendatakse veebisõnastikke, tõlkeprogramme ja muid asjakohased digitaalseid 
rakendusi, luuakse sisu ning säilitatakse loodut digitaalsel kujul. Digikeskkonnas 
võõrkeeles suheldes jälgitakse info ohutut kasutamist ja jagamist. Eraelu kajastavaid, 
sh isikuandmeid sisaldavaid, tekste koostades ning jagades pööratakse tähelepanu 
interneti turvalisusele. 
  
 
 
 


