
1 
 

VENE KEELE AINEKAVA 

3. B-võõrkeel 

3.1. Üldalused 

3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime 

tulla;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  

5) huvitub vene keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

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

 

3.1.2. Õppeaine kirjeldus 

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. Inglise keelt õppides saadud õpikogemus ja omandatud 

õpioskused toetavad vene keele õppimist. Samuti arvestatakse teadmisi, mida õpilane saab 

vene keelt kõneleva maa ja kultuuri kohta teiste õppeainete kaudu. 

Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine nõuab õppijalt pikaajalist pingutust 

ning aktiivset osalust. Keeletunnis suheldakse peamiselt vene keeles. Emakeeles võib 

vajaduse korral selgitusi jagada. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtteist. 

Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja vene keele kasutamisel. 

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend 

parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult 

jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 

areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise 
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pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse 

keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) kaudu.  

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse 

suhtluspädevust. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel 

lähtutakse õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Oluline on õpioskuste arendamine, 

sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ning hinnata oma õpitulemusi, kasutades nt 

Euroopa keelemappi või õpimappi.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist 

ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja 

rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot 

hankima, projektides osalema jne). Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest 

põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 

abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest 

sõnadest ja vormidest).   

Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama vene 

keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, 

teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, 

kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on soovitatav aidata neil leida 

kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi vene keelt 

emakeelena kõnelejaid. 

Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja 

väärtustatakse õppija iga edusammu. 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas 

sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud 

jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab 

õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja 

hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

B-võõrkeeleõppega taotletakse, et põhikoolilõpetaja oskaks seda A2.2 tasemel. 
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3.2. II kooliaste 

3.2.1. 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, kooli) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised vene 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 

A1.1-A1.2 A1.1-A1.2 A1.1-A1.2 A1.1-A1.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse Lisas 1. 

 

3.2.2. Õppesisu 

Teemavaldkonnad: 

a) Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus; enesetunne, välimuse kirjeldus, ühised 

tegevused. 

b) Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete tegevusalad; kodu 

asukoht. 

c) Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad ja ilm. 

d) Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsamad tegevused kodus ja koolis ning nendega 

seonduvad esemed. 

e) Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

 

3.2.3. Õppetegevus 

Õppega äratatakse huvi vene keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja 

rääkimisoskuse arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab 
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õpilasi kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades 

aktiivõppemeetodeid ning mängulisust. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ja 

kirjutamisoskust mudelkirjutamisega. Õpilased kasutavad omandatud õpioskusi ja –

strateegiaid. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad: 

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 faktiinfo leidmine tekstist; 

7) mudeli järgi kirjutamine; 

8) õpikusõnastiku kasutamine. 

 

3.2.4. Hindamine 

II kooliastmes hinnatakse õppe alguses põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja 

suulist väljendusoskust, jõudes õppe edenedes kõigi osaoskuste hindamiseni. Hinnatakse 

peamiselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel. Hindamisel kasutatakse 

sõnalisi hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevad küljed ja edusammud, ning pannakse 

hindeid.  

Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma 

hinnangut oma teadmistele ja oskustele. Õppe algul võib enesehinnanguid anda emakeeles, 

järk-järgult julgustab õpetaja õpilast kasutama ka vene keelt. 
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3.2.5 Õppesisu ja õpitulemused klassiti 

Vene keel 5.klass     1tund nädalas, 35 tundi õppeaastas 

 
Õppesisu Õpitulemused 

MINA. Nimi, vanus, elukoht, kool. 
PEREKOND JA KODU pereliikmed, 
sugulased, aadress, maja, korter, 
ühistegevus. 
SÕBRAD nimi, vanus, elukoht, ühised 
tegevused. 
KESKKOND, KODUKOHT, EESTI 
aastaajad, ilm, loomad, linnud, Eesti 
asukoht, keel, pealinn, sümbolid. 
 
Keeleteadmised 
Tähestik. Vene keele häälikute ja 
häälikuühendite õige artikulatsioon ja 
märkimine kirjas (tähe ja hääliku 
ühteviimine), 
Kergesti segiminevad tähed (р, п, и, в, с, х), 
susisevad ja sisisevad (ж, ш, ч, ц, щ) 
häälikud, helilised ja helitud; peenendatud 
ja peenendamata kaashäälikud, märgi ь ja ъ 
kasutamine (koht ja eesmärk), täishäälikud 
(о, а, и, е, ё, ю, я) ja rõhuta ja rõhulised 
täishäälikud, ж, ш, ц, ч, щ –ga algavad 
silbid, 
sõna ja lauserõhud, intonatsioon jäätavas, 
eitavas ja küsilauses (küsisõnaga ja ilma). 
Sõnarõhk. 
Nimisõna ainsus, mitmus, ainsuslikud, 
mitmuslikud sõnad, pärisnimed, kohanimed, 
meessugu (стол, день, музей, дядя), 
naissugu (сестра, семья, ночь), kesksugu 
(слово, море). 
Põhiarvsõnad 1-100. Сколько тебе лет? 
Küsimused. Кто это? Что это? ja 
vastused. 
Lihtlaused. 

1) Joonistab kuuldu põhjal pildi või 
täiendab seda; 

2) Loeb häälega; 
3) Kirjutab mudeli järgi; 
4) Oskab kasutada sõnastikku; 
5) Lahendab sobitusülesandeid (nt pildi 

vastavus kirjeldusele); 
6) Kuulab ja loeb laule ning luuletusi; 
7) Koostab sõnu; 

8) Lahendab ristsõnu.  

 
 
 

Vene keel 6.klass     4 tundi nädalas, 140 tundi õppeaastas 

Õppesisu Õpitulemused 

MINA nimi, vanus, elukoht, välimus, 
lemmiktegevused. 
PEREKOND JA KODU pereliikmed, 
sugulased, aadress, maja, korter, 
ühistegevus. 
SÕBRAD nimi, vanus, elukoht, ühised 
tegevused. 
KESKKOND, KODUKOHT, EESTI 

Kuulamisel: 

1) saab aru õpitud sõnavara ulatuses 

tekstidest; 

2) mõistab konteksti abil neis esinevaid 

üksikuid tundmatuid sõnu; 
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aastaajad, ilm, loomad, linnud, Eesti 
asukoht, keel, pealinn, sümbolid. 
VENE KEELT KÕNELEVAD MAAD 
Venemaa pealinn, lipp, raha, keel, rahvas, 
tähtsamad pühad. 
HARRASTUSED JA VABAAEG huvialad, 
mängud, sport, muusika, raamatud, 
kollektsioneerimine, üritused, kino. 
 
Keeleteadmised 
Tähestik. Vene keele häälikute ja 
häälikuühendite õige artikulatsioon ja 
märkimine kirjas (tähe ja hääliku 
ühteviimine), 
Kergesti segiminevad tähed (р, п, и, в, с, х), 
susisevad ja sisisevad (ж, ш, ч, ц, щ) 
häälikud, helilised ja helitud; peenendatud ja 
peenendamata kaashäälikud, märgi ь ja ъ 
kasutamine (koht ja eesmärk), täishäälikud 
(о, а, и, е, ё, ю, я) ja rõhuta ja rõhulised 
täishäälikud, ж, ш, ц, ч, щ –ga algavad 
silbid, sõna ja lauserõhud, intonatsioon 
jaatavas, eitavas ja küsilauses (küsisõnaga 
ja ilma). 
Nimisõna ainsus, mitmus, ainsuslikud, 
mitmuslikud sõnad, pärisnimed, kohanimed, 
meessugu (стол, день, музей, дядя), 
naissugu (сестра, семья, ночь), kesksugu 
(слово, море). 
Nimisõna käändeline vorm (любить маму, 
смотреть телевизор, учиться в школе, 
помогать маме, кататься на лыжах, 
нет Димы, у Веры, около дома, из книги, 
песня о ёлке). 
Omadussõna ainsus, mitmus, mees-, nais-ja 
kesksugu, ühildumine nimisõnadega arvus, 
soos. 
Arvsõna. Põhiarvud 1-1000. 
Asesõna. Isikulised asesõnad ja käändeline 
vorm (у меня), omastavad asesõnad ja 
nende ühildumine nimisõnaga soos ja arvus, 
näitavad asesõnad (этот, тот), eitavad 
asesõnad (никто, ничто) ja küsivad 
asesõnad (кто, что, где, когда, куда, чей, 
чья, чьё, чьи) 
Tegusõna pöörded, ainsus, mitmus, olevik, 
minevik, enamkasutatavad 1. ja 2. 
pöördkonna tegusõnad, enesekohased 
tegusõnad ja nende pööramine olevikus ja 
minevikus, liikumisverbid (идти, ехать) 
Määrsõna. Ajamäärsõna (когда), 
kohamäärsõnad (тут, здесь, там) ja 
viisimäärsõnad (хорошо, плохо). 
Eessõna в, на, у, из, о. 
Sidesõna и, а, что. 

3) oskab eristada kuulatavast tekstist 

vajalikku informatsiooni; 

4 ) eristab selgelt kuni kolme erineva 

vestluses osaleva inimese kõnet. 

 

Kõnelemisel: 

1) oskab vestelda ja vastata küsimustele 

õpitud temaatika piires; 

2) oskab rääkida igapäevastest tegevustest 

ja harrastustest õpitud sõnavara piires; 

3) kasutab õpitud fraase õige 

intonatsiooniga, jäljendab kuuldut keelele 

omase lauserütmiga; 

4) oskab võrrelda oma perekonda sõbra 

perekonnaga; 

5) oskab väljendada ja põhjendada oma 

arvamust, kirjeldada pilte; 

6) hääldab kõiki  vene häälikuid korrektselt. 

 

Lugemisel: 

1) oskab leida tekstist olulist; 

2) saab aru kuni 2% tundmatuid sõnu 

sisaldatavatest lühitekstidest, kasutades 

piltide, konteksti või sõnaraamatu abi, 

3) on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega. 

 

Kirjutamisel: 

1) oskab täita aadressi ja isiklikke andmeid 

nõudvat ankeeti; 

2) oskab kirjutada eeskuju järgi küllakutset, 

õnnitlus-ja tänukaarti; 

3) oskab kirjutada lühijutukesi; 

4) oskab kirjutada õpitud teksti põhjal 

etteütlust ja seda parandada; 

5) oskab lõpetada lauseid ja fraase. 
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Kirjavahemärgid punkt, koma, küsi-ja 
hüüumärk. 

 

3.3. III kooliaste 

3.3.1. Õpitulemused 

Põhikooli lõpetaja: 

1) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime vene keelt 

emakeelena kõnelejaga; 

2) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist; 

3) mõistab õpitud temaatika piires olulist; 

4) kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste; 

5) hangib infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest; 

6) on omandanud esmased teadmised Venemaa kultuuriloost; 

7) teadvustab eakohaselt Venemaa ja Eesti kultuuri erinevusi ning oskab neid 

arvestada;  

8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud õpieesmärkide järgi ning 

vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

Keeleoskuse hea tase 9. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 Osaoskuste õpitulemused esitatakse Lisas 1. 

 

3.3.2. Õppesisu 

II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

a) Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja 

lähikondsetega. 

b) Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; 

igapäevased kodused tööd ja tegemised; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. 

c) Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning 

kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ning 

käitumine looduses, looduskaitse. 
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d) Riigid ja nende kultuur. Venemaa sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 

tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast; vene keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ning 

tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled. 

e) Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; 

hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja  arsti 

juures; ametid ning kutsevalik. 

f) Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; 

kultuuriline mitmekesisus. 

 

3.3.3. Õppetegevused 

Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast vene keeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse 

võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast 

suunatakse vene keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased 

hakkavad keeleõpet käsitlema analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda  ja teiste keelekasutusvigu. Teemasid käsitledes pööratakse 

tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ning 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 ja arvestama erinevaid seisukohti. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) meedia ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid); 

4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused, 

lühiülevaated); 

5) projektitööd; 

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

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

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

 

3.3.4. Hindamine 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeperioodil saab 

õpilane tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
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Hindamisel kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III 

kooliastmes teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ja 

oskustele hinnangu. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle 

vene keeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud. 

 

3.2.5 Õppesisu ja õpitulemused klassiti 

Vene keel 7.klass                                                     3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas 

 

Õppesisu Õpitulemused 

MINA JA MINU PEREKOND päritolu, 
harjumused, traditsioonid, ühistegevused, 
külaliste vastuvõtmine. 
SÕBRAD suhted sõpradega, konfliktid ja 
nende lahendamine, ühistegevus, külla 
kutsumine. 
KODUKOHT Eestimaa vaatamisväärsused, 
kultuuritavad, matk loodusesse. 
IGAPÄEVASED TEGEVUSED kodused  
majapidamistööd, toitumistavad, liiklemine, 
vaba aja veetmine, lemmiktegevused, 
reisimine. 
ÕPPIMINE JA KOOL kool, klass, õppeained, 
õpioskused, koolivaheaeg, kutsevalik. 
VENE KEELT KÕNELEVAD MAAD 
Venemaa vapp, kultuuritavad, kombed 
(pühad, vene köök, tuntumad ajaloo-ja 
muinasjutu tegelased, muinasjutud, 
kõnekäänud ja mõistatused). 
HARRASTUSED kollektsioneerimine, 
mängud, muusika (muusikariistad), sport, 
raamat, film, arvuti. 
MAAILM riigi nimi, keeled. 
 
Keeleteadmised 
1) nimisõna käänamine ainsuses ja 
mitmuses, eessõna ja nimisõna käändeline 
vorm, много, мало, сколько, несколько, 
нет kasutamine koos nimisõnaga. 
2) põhiarvsõnad tuhandeni, järgarvud, 
järgarvude ühildumine nimisõnaga soos ja 
arvus, põhiarv-ja nimisõna käändeline  
lõpp, kellaaeg, kuupäev. 
3) isikuliste asesõnade käänamine ainsuses 
ja mitmuses, omastavad asesõnad его, её, 
их, küsivad asesõnad (enamkasutatavad 

Kuulamisel: 
1) mõistab kuuldu sisu, oskab vastata 
küsimustele kuuldu kohta; 
2) saab aru õpitud sõnavara ulatuses 
kuulamistekstidest; 
3) saab aru õpetaja poolt antud 
korraldustest. 
 
Kõnelemisel: 
1) oskab kasutada omandatud teadmisi ja 
oskusi erinevates suhtlussituatsioonides; 
2) oskab väljendada oma arvamust; 
3) oskab küsitleda oma kaaslast ja anda 
edasi informatsiooni; 
4) oskab esitada lihtsat seotud teksti 
käsitletud temaatika piires õige intonatsiooni 
ja hääldusega; 
5) oskab jutustada etteantud plaani järgi, 
ümber jutustada iseenda nimel. 
 
Lugemisel: 
1) mõistab loetu sisu, oskab olulist eristada 
ebaolulisest; 
2) tunneb erinevaid lugemisstrateegiaid - 
globaalset, selektiivset ja detailset lugemist; 
3) oskab kasutada sõnaraamatut; 
4) oskab koostada küsimusi loetu kohta ja 
vastata küsimustele; 
5) teab Venemaa kombeid ja kultuuritavasid; 
6) oskab lugeda ja mõista luuletusi, 
mõistatusi, kõnekäände; 
7) oskab täiendada ja lõpetada poolelijäänud 
teksti. 
 
Kirjutamisel: 
1) oskab kasutada õpitud keeleteadmisi ja 
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vormid), eitavad asesõnad 
4) aluse ja öeldise ühildumine 
5) enamkasutatavad eessõnad без, у, из, 
с(со), к, в(во), на, о(об) 
6) liitlausete tegemine, sidesõnad что, а, 
но, который, хотя, потому,что, как 
sõnajärg liht-ja liitlauses. 
 
 

sõnavara; 
2) oskab kasutada tabeleid elementaarsete 
ülesannete tegemisel; 
3) oskab täita lünki, lõpetada lauseid, 
vastata küsimustele; 
4) oskab kirjutada etteütlusi õpitud sõnavara 
piires; 
5) oskab kirjutada isiklikku kirja, teatist ja 
kuulutust. 

 

 

Vene keel 8.klass     3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas 

 

Õppesisu Õpitulemused 

MINA huvid, oskused, võimed, kohustused. 
PEREKOND üksteisemõistmine (vanemate 
abistamine, pereliikmete kohustused), 
kokkuhoidlikus (raha, taskuraha 
kasutamine), ühised ettevõtmised 
(nädalavahetus kodus, kodune töökoda, 
tööriistad ja nende hoidmine), traditsioonid, 
sünnipäev ja pühade tähistamine. 
SÕBRAD välimus, iseloom, oskused, 
võimed, õige sõber, kirjasõber, 
ühistegevused (ekskursioon, piknik, 
sünnipäev koos sõpradega, kingituste 
tegemine). 
ÕPPIMINE JA TÖÖ kooliruumid, tunniplaan, 
koolitarbed, õppeained, meie kool, meie 
klass. 
IGAPÄEVASED TEGEVUSED päevaplaan, 
kodused tööd, poes käimine, toidu 
valmistamine, menüü, lemmiksöögid. 
KODUKOHT, EESTI elukeskkond linnas ja 
maal, kohanimed, linnaliiklus, 
liiklusvahendid, vajalikud asutused ja nende 
asukoht, teekond kooli ja koju, minu maja 
(korter), tulevane kodu, ideaalne linn, kodu-
ja metsloomad, loomad loomaaias, 
jalutuskäik linnas, Tallinna ja kodukoha 
vaatamisväärsused.  
VENE KEELT KÕNELEVAD MAAD Moskva 
vaatamisväärsused (metroo, Punane väljak, 
Kreml, Tretjakovi galerii, muuseumid jne.) 
REISIMINE reisiks ettevalmistumine 
(vajalikud asjad, piletite ostmine, 
liiklusvahendi valimine), külaliste 
vastuvõtmine ja ärasaatmine, 
külalistele kodukoha tutvustamine. 
 
Keeleteadmised 
1) nimi-ja omadussõnade käänamine 
ainsuses ja mitmuses, nende kasutamine 

Kuulamisel: 
1) mõistab kuuldu sisu, oskab teha 
märkmeid kuuldu kohta; 
2) oskab kuulata ja aru saada kaaslase 
lühikokkuvõttest või ettekandest; 
3) oskab kuulata ja aru saada dialoogidest. 
 
Lugemisel: 
1) oskab teha märkmeid loetust; 
2) oskab hankida ja edasi anda infot, leida 
tekstist sisutähtsaid lauseid ja lõike; 
3) oskab võrrelda tekste ja leida ühist; 
4) oskab koostada kava 
ümberjutustamiseks; 
5) oskab vajadusel lugeda häälega (anda 
edasi kirjapandud infot). 
 
Kõnelemisel: 
1) oskab esineda ettekande või 
lühikokkuvõttega klassi ees õpitud teemadel; 
2) oskab esineda erinevates rollides (näit. 
teleajakirjaniku, töökoja meistri, külastaja, 
leiubüroo töötaja või kassiiri rollis); 
3) oskab omandatud teadmisi kasutada 
praktikas, vestelda oma sõpradest, klassist, 
koolist, perest, vabast ajast jne., oskab 
suhelda kaupluses ja raudteejaamas; 
4) oskab väljendada kahtlust või ebakindlust,  
meeldivust või mittemeeldivust, kostitada 
külalisi, tänada ja tänule vastata, kutsuda 
kaaslast kinno, näitusele, nõustuda või ära 
öelda, väljendada soove; 
5) suudab jutustada piltide järgi, teha 
ümberjutustusi; 
6) oskab reageerida ja vastata kaaslaste 
küsimustele. 
 
Kirjutamisel: 
1) oskab koostada ja vormistada menüüd 
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koos eessõnadega (недалеко от, у, с(со), 
из, около, напротив, к(ко), в, на, до, за, 
о(об),рядом с,по. Omadussõnade ülivõrde 
moodustamine. 
2) järgarvsõnade kasutamine koos 
nimisõnadega, põhiarvud (mõõtühikud kg ja 
g, raha - rubla ja kroon/euro) 
3) omastavad asesõnad ja nende 
käänamine. 
4) tegusõnade aspektid, esimene ja teine 
pöördkond, liikumisverbid koos enim 
kasutatavate eesliidetega, ma- ja da-
tegevusnime kasutamine koos sõnadega 
(надо и должен) 
5) aja-, koha-ja viisimäärsõnade kasutamine 
6) liitlausete koostamine sidesõnadega 
чтобы, который и потому,что. 

vastavalt söögiaegadele; 
2) suudab koostada oma sõnaraamatu 
teema järgi (näit.Toiduained); 
3) koostab linna, korteri plaani ja koostab 
selle põhjal lühijutustuse kirjalikult; 
4) oskab kirjutada lühijutustusi ja kirju 
vastavalt kõnearendus- ja 
lugemisteemadele; 
5) oskab teha märkmeid. 
  
 

 

 

 

Vene keel 9.klass                3 tundi nädalas, 105 tundi õppeaastas 

 

Õppesisu Õpitulemused 

MINA kõige tähtsamad sündmused minu 
elus, harrastused, huvid (enne, praegu ja 
tulevikus). 
MINA JA PEREKOND üksteisemõistmine 
(vanemate abistamine, pereliikmete 
kohustused), kokkuhoidlikus (raha, 
taskuraha kasutamine), ühised ettevõtmised 
(nädalavahetus kodus, kodune töökoda, 
tööriistad ja nende hoidmine), traditsioonid, 
sünnipäev ja pühade tähistamine. 
MINA JA SÕBRAD ühised ettevõtmised (reis 
Moskvasse, suvepuhkuse veetmine, ostud 
kaupluses), suhted sõpradega (sõprus, 
usaldus, õnn, tüdrukute ja poiste 
omavaheline sõprus), harrastused, huvid. 
KODUKOHT, EESTI elukeskkond linnas ja 
maal, kohanimed, linnaliiklus, 
liiklusvahendid, vajalikud asutused ja nende 
asukoht, teekond kooli ja koju, minu maja 
(korter), tulevane  
kodu, ideaalne linn, kodu-ja metsloomad,  
loomad loomaaias, jalutuskäik linnas, 
Tallinna ja kodukandivaatamisväärsused. 
VENE KEELT KÕNELEVAD MAAD Moskva  
vaatamisväärsused (metroo, Punane väljak, 
Kreml,  
Tretjakovi galerii, muuseumid jne.), tuntumad 
Venemaa ajaloost tegelased Peeter 
Esimene, Lomonossov, Puškin, Tšaikovski, 

Kuulamisel: 
1) suudab mõista tuttaval keelematerjalil 
põhinevat keskustelu; 
2) suudab kuulata ainekava teematikaga 
seotud tekste ning neis ära tunda tuttavaid 
keelendeid ja lausestruktuure; 
3) suudab kuulata ja korrata öeldut. 
 
Lugemisel: 
1) mõistab tuttava keelematerjali põhjal 
koostatud kirjalikku teksti; 
2) oskab loetut kavastada; 
3) oskab võrrelda tekste, leida neis ühist; 
4) oskab leida-eristada tekstist olulist infot. 
 
Kõnelemisel: 
1) oskab vahetada muljeid loetu kohta; 
2) oskab kasutada erinevaid keelestruktuure 
lausete ja seotud teksti koostamiseks; 
3) oskab vestelda ainekavas esitatud 
temaatika piires; 
4) oskab teha komplimenti, väljendada 
rahulolu, enesekindlust, nõustumist, tänada 
külalist, rahustada kaaslast jne. 
 
Kirjutamisel: 
1) oskab kirjutada lühiartikleid, lühikirjandeid, 
lühireferaati, lühiesseed ainekava temaatika 
piires; 
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Šaljapin. 
 
Keeleteadmised 
1) nimisõnade (erandite) käänamine, 
nimisõnade kasutamine konstruktsioonides: 
из-за, по, к, через, после, до, 
konstruktsioonis при ja pärisnimede 
kasutamine, võõrsõnade käänamine ja 
omadussõnadega ühildumine, nimisõnad, 
mida kasutatakse ainult mitmuses, pärisnimi 
(pikk, lühike, hellitav). 
2) omadussõnade ja määrsõnade keskvõrde 
moodustamine, omadussõnade antonüümid. 
3) tegusõnade aspektid, ajavormid, 
liiklusverbid koos eesliidetega, isikuline ja 
umbisikuline tegumood, ma-ja da-
tegevusnime kasutamine. 
4) ajamäärus на сколько (времени). 
5) liitlaused, kõrvallausetes кто, что, 
чтобы, если, который. 
 

2) oskab täita tabeleid, lünki, lõpetada 
lauseid, vastata küsimustele, kasutades 
selleks õpitud sõnavara ja keeleteadmisi. 
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LISA 1. 

Keeleoskustasemed A1.1-C1 

Osaoskuste õpitulemused 
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