
 

 

Gümnaasiumi ainekava vene keel B-keel 

Kooliastme tase B 1.2 

 

 

 

Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes 
 

Õppesisu ja õpitulemused 10. klassis 
 

Õppesisu 10. klassis 
 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (enda tugevustest ja nõrkustest teadlik 

olemine, inimese eelduste ja elukutsete seosed). 

 

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate 

teemadega: Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). Väärtused ja 

kultuur (omakultuuri väärtustamine). 

 

Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine. 

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 – tema geograafiline asend ja seal elavad rahvad. 

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. Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate 

teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku 

toitumise ja tervislike eluviiside kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus 

(liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 

 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 

meediavahendid ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). 

Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 
 

 

 



Õpitulemused 10. klassis 
10. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõnigate keelevigadega 

raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, 

väljendades mõtteid lihtsate laustega; 

 kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja 

ükskõiksust ning oskab sellistele emotsioonidele reageerida; 
 kirjutab õpitud temadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav 

ning jutt on suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine; 

 suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, bro˛üürid, 

dokumendid); 

 leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav; 

 suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt 

aeglane ja selge; 
 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu; 

 
 

Õppetegevused 10. klassis: 
10. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara 

avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. 

Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat 

keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Kirjutamisoskuse 

arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse 

arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri 

keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse 

mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja 

arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt  lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde  kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 

töökavas. 
 

 

 



Hindamine 10. klassis: 
10. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil 

saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis 

kõigi osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi 

(nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, tehakse 10. 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 11. klassis 
 

Õppesisu 11. klassis 
 

Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. 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. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende 

tutvustamine. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha 

tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise 

kujundamine, loodushoid).  

 

Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: 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 (elukutsed maal ja linnas, töö 

tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

 

Riigid ja nende kultuur. 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. Suhtlemine teeninduses, turvalisus töötades kodustes 

töödes ja vabaaja tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja 

igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (teenindusfääri 

ametid; töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus 

(ohutusreeglid igapäevastes tegevustes kodus, turvalisuse tagamine). 

Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas). 

 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 

meediavahendid ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 



(meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). 

Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 
 

Õpitulemused 11. klassis 
11. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja kuid mõnigate 

keelevigadega raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade 

piires, väljendades mõtteid lihtsate lauste järjendina; 

 põhjendab ja selgitab lühidalt aravamusi, kavatsusi ja toiminguid; 

 avaldab arvamust, anab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, 

päevasündmuste jms kohta; 
 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema; 

 järgib üksikasjalikke juhtnööre; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav 

ning jutt on suhteliselt aeglane ja selge; 

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; 

tabab selge arutluskäiguga teksti põhijäreldusi; 

 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja 

keel lihtne; 

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks 

ebasobiva kauba tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada 

kaebust; 
 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama 

mõningaid ettevalmistamata küsimusi; 

 
 

Õppetegevused 11. klassis: 
11. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara 

avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. 

Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat 

keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Kirjutamisoskuse 

arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse 

arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri 

keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse 

mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja 

arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt  lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 
4) lühireferaate  
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt  kokkuvõtted); 



7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 

töökavas. 
 

Hindamine 11. klassis: 
11. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil 

saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis 

kõigi osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi 

(nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, tehakse 11. 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 12. klassis 
 

Õppesisu 12. klassis 
 

Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. 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 

(viisakusreeglid erinevates kultuurides). 

 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende 

tutvustamine. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha 

tundmine). 

 

Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste 

kohta). Kultuuriline identiteet (oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (kultuuriväärtustesse austusega suhtumine).  

 

Riigid ja nende kultuur. Venemaa lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 

tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Euroopa riigid ja räägitavad keeled. 

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. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 

kutsevalik; töökohad. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine; 



enda individuaalse õppimise starteegia määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud 

oskused). Teabekeskkond (info edasiõppimise võimaluste ja ametite kohta). 

 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 

meediavahendid ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). 

Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 
 

Õpitulemused 12. klassis 
12. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnalisielt raamatu või filmi sisu ning 

esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lauste 

järjendina; 
 esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi arvamuste, kavatsuste ja 

toimingute kohta; 

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid 

lauseid lihtsa järjendina; 

 oskab kirjutada sõnumit; 

 mõistab igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja juhiseid; 

 mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne 

on selge ja tekst üldkeelne; 

 mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, uudisreportaaž˛) kui räägitakse 

suhteliselt aeglaselt ja selgelt; 

 suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave 

ja koguda infot teksti eri osades või mitmest tekstist; 
 oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud 

raamatutest või kuulatud muusikast; 

 kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intrevjuu käigus täpsustavaid 

küsimusi küsides ja saadud infot kontrollides; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisvalt täpseid loengumärkmeid, kui 

teema on tuttav ning tekst on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 
 

Õppetegevused 12. klassis: 
12. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara 

avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. 

Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat 

keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Kirjutamisoskuse 

arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse 

arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri 

keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse 

mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja 

arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 



1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 
4) lühireferaate; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud 

töökavas. 
 

Hindamine 12. klassis: 
12. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil 

saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis 

kõigi osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi 

(nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, tehakse 12. 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.  


