
Kaali Kooli õppekava 2015

AINEVALDKOND VÕÕRKEELED

1. Valdkonna pädevus

Valdkonna  pädevus  on  suutlikkus  mõista  ja  tõlgendada  võõrkeeles  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  võõrkeelsetes  projektides,  jätkama  õpinguid  emakeelest
erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid 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 võõrkeeltes suhtlemisel.

2. Ainevaldkonna õppeained

Ainevaldkonda  kuuluvad  A-võõrkeel  ja  B-võõrkeel.  A-võõrkeelena  õpitakse  inglise  keelt.  B-
võõrkeelena õpitakse vene keelt. 

A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes ja B-võõrkeele õppimist II kooliastmes.
Võõrkeelte nädalatundide jaotumine kooliastmeti.
I kooliaste
A-võõrkeel - 3 nädalatundi (3.klass, 3 tundi nädalas)
II kooliaste
A-võõrkeel - 9 nädalatundi (4.klass-3; 5.klass-3; 6.klass-3)
B-võõrkeel - 3 nädalatundi (6.klass-3)

3. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta
teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi,  mida
õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega
seonduvate teemade käsitlemiseks.
Võõrkeelteoskus  võimaldab  muu  hulgas  õppijale  ligipääsu  lisateabeallikatele  (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.

Võõrkeelte  ja  eesti  keele  kui  teise  keele  omandamisel  on  suureks  toeks  koostöös  teiste
ainevaldkondadega  keeleoskuse  integreeritud  õppematerjalide  kasutamine  lõimitud  aine-  ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).

Võõrkeelte  valdkonnal  on  kõige  otsesem  seos  keele  ja  kirjandusega,  kuna  võõrkeeleõppes
rakendatakse  väga  palju  emakeeles  omandatut  ja  kantakse  seda  üle  teise  kultuurikonteksti.
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Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse,
geograafia,  loodusõpetuse,  bioloogia,  tehnoloogia,  inimeseõpetuse,  muusika  ning  kunstiõpetuse
teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur", „Vaba aeg") ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater,
kontserdid,  muusika,  näitused,  muuseumid  jmt).  Tehnoloogiapädevus  areneb  arvutit  kasutades.
Arvuti  on  võõrkeeltes  nii  erinevate  tööde  tegemise  kui  ka  suhtlus-  ja  info  otsimise  vahend.
Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide
kaudu.

4. Läbivad teemad

Võõrkeelte  valdkonna  ained  kajastavad  erinevates  kooliastmetes  õpieesmärke  ja  teemasid,  mis
toetavad  õpilase  algatusvõimet,  mõtteaktiivsust  ning  läbivate  teemade  omandamist,  kasutades
selleks  sobivaid  võõrkeelseid  (autentseid)  alustekste  ning  erinevaid  pädevusi  arendavaid
töömeetodeid.
Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö" - elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti" - keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti", „Riigid ja nende kultuur" - kultuuriline identiteet;
4)  „Igapäevaelu.  Õppimine  ja  töö",  „Riigid  ja  nende  kultuur",  „Vaba  aeg"  -  teabekeskkond,
tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised", „Kodu ja lähiümbrus", „Igapäevaelu. Õppimine ja töö" - tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised",  „Kodu ja lähiümbrus",  „Kodukoht Eesti",  „Igapäevaelu.  Õppimine ja töö",
„Riigid ja nende kultuur", „Vaba aeg" - väärtused ja kõlblus.

5. Õppetegevust kavandades ja korraldades:

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

6. Füüsiline õpikeskkond

1. Kool korraldab õppe vajaduse korral rühmades.
2. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus
koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
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7. Hindamine

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

 INGLISE KEELE AINEKAVA 
3.KLASS

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

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

  3.klassi õpitulemused

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

Keeleoskuse tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika

korrektsus
Saab aru 
selgelt 
hääldatud 
fraasidest, 
lausetest ja 
tuttava 
situatsioonig
a seotud 
lühikestest 

Tunneb õpitava 
keele tähemärke.
Tunneb tekstis 
ära tuttavad 
nimed, sõnad (sh
rahvusvaheliselt 
kasutatavad) ja 
fraasid. Loeb 
sõnu, fraase ja 

Oskab lühidalt 
tutvustada 
iseennast ja oma 
ümbrust. Saab 
hakkama õpitud 
sõnavara ja 
lausemallide 
piires lihtsate 
dialoogidega; 

Tunneb õpitava 
keele kirjatähti, 
valdab 
kirjatehnikat, 
oskab õpitud 
fraase ja lauseid 
ümber kirjutada 
(ärakiri). Oskab 
kirjutada isiku-

Kasutab 
üksikuid 
äraõpitud 
tarindeid ja 
lausemalle, 
kuid neiski 
tuleb ette vigu.
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dialoogidest.
Mõistab 
selgelt ja 
aeglaselt 
antud 
juhiseid ning
pöördumisi.
Vajab 
kordamist, 
osutamist, 
piltlikustami
st vms.

lauseid õpitud 
sõnavara 
ulatuses; 
arusaamist võib 
toetada 
pildimaterjal.

vajab 
vestluskaaslase 
abi. 
Hääldusvead 
võivad 
põhjustada 
arusaamatusi. 
Kõnes esineb 
kordusi, 
katkestusi ja 
pause.

andmeid (nt 
vihiku peale). 
Koostab lühikesi 
lauseid õpitud 
mallide alusel.

Õppesisu

Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus.
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 ja eelistused.

Keeleteadmised
Lauseõpetus:
Tähestik;
Suur ja väike täht nimedes;
Lihtlause;
Korraldused (käskiv kõne);
Enamkasutatavad rinnastavad sidesõnad (nt. and, but).
Tegusõna:
Present Simple (nt. be/have);
Present Continuous.
Nimisõna:
Ainsus ja reeglipärane mitmus;
Omastav kääne;
Umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav nimisõna.
Omadussõna:
Üldlevinud omadussõnad.
Asesõna:
Isikulised asesõnad;
Omastavad asesõnad.
Eessõna:
Enamkasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to).
Arvsõna:
Põhiarvud 1-20;
Telefoninumbrid
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Määrsõna:
Enamlevinud aja- ja kohamäärsõnad (nt. now, here);
Hulga- ja määramäärsõnad (nt. many, much).

Õppetegevus

3.klassis  on  oluline  mängulisus,  suur  kaal  on  salmidel  ja  lauludel.  Rõhk  on  kuulamisel  ning
rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud väljendeid ja
lühilauseid  kontekstis.  Õpilased  õpivad  võõrkeele  häälikuid  eristama  ning  omandavad  õige
hääldusaluse.  Loetakse  ja  kirjutatakse  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 arendamiseks kasutatakse näiteks:
1)  teatud  sõnale  või  fraasile  reageerimine  (käetõstmine,  püstitõusmine,  esemele  või  pildile
osutamine);
2) loetellu sobimatu sõna äratundmine;
3) kuuldu põhjal pildi täiendamine;
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo);
5)  laulude ja  luuletuste  kuulamine ning nende põhjal  ülesande täitmine (nt  ridade järjestamine,
riimuvate sõnade leidmine);
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
7) häälega lugemine;
8) rääkimine pildi alusel;
9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine.

Hindamine

3.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.

 INGLISE KEELE AINEKAVA 4.KLASS

 Õpitulemused

4. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) julgeb omandatud oskusi praktikas kasutada;
4) tunneb ja kasutab õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi iseseisvalt töötada;
5) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
6) oskab kirjutada lihtsat seotud teksti temaatika piires.
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Keeleoskuse tase 4. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika

korrektsus
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 lühikesi 
lihtsaid tekste 
(nt ürituste 
kavad, 
postkaardid, 
meilid, 
kuulutused, 
sildid, tee-
viidad, 
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 aru-
saamiseks 
oskab kasutada 
õpiku 
sõnastikku.

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

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

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.

Õppesisu

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised
tegevused, viisakas käitumine.
Kodu  ja  lähiümbrus. Kodu  ja  koduümbrus,  sugulased;  pereliikmete  ametid;  igapäevased
tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, pealinn.
Riigid. Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Söögikorrad; lihtne tee küsimine ja juhatamine; poes käik; kool ja
klass, koolipäev, õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
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Keeleteadmised
Lauseõpetus:
Õigekiri õpitud sõnavara piires;
Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses;
Rindlaused;
Suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid);
Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma);
Rinnastavad sidesõnad (nt. too, or);
Abistavad sidesõnad (nt. when, because).
Tegusõna:
Põhi- ja abitegusõnad;
Modaaltegusõnad (nt. can);
Isikuline tegumood (Present Simple, Present Continious);
Nimisõna:
Ebareeglipärane mitmus;
Umbmäärane ja määrav artikkel.
Omadussõna:
Omadussõnade võrdlusastmed (algvõrre, keskvõrre);
Omadussõnade ühildumine nimisõnaga.
Asesõna:
Isikulised asesõnad;
Omastavad asesõnad.
Eessõna:
Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad;
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid.
Arvsõna:
Põhi- ja järgarvud;
Lihtmurrud (pool, veerand).
Määrsõna:
Sagedusmäärsõnad (nt. always, sometimes, never, usually, often).
Sõnatuletus:
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty).

Õppetegevus

4.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.  Oluline  on  arendada  teksti  mõistmise  oskust.  Suulist
suhtlemisoskust  arendatakse  erineva  sisuga  rühmatöödega,  sh  mängude  ja  rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate
osaoskuste  kaudu  tähelepanu  teiste  kultuuride  tundmaõppimisele  ning  kõrvutamisele  oma
kultuuriga.  Õpilasi  harjutatakse  kasutama  sõnaraamatuid.  Osaoskuste  arendamiseks  kasutatakse
näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
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3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.

Hindamine

4.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.

 5.KLASS

 Õpitulemused

5. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) julgeb omandatud oskusi praktikas kasutada;
4) oskab kasutada sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses
õppekava temaatika piires;
5) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
6) oskab kirjutada lihtsat seotud teksti temaatika piires.

Keeleoskuse tase 5. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika

korrektsus
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 

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 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 

Koostab õpitud 
sõnavara piires 
lähiümbruse ja 
inimeste 
kirjeldusi. 
Kirjutab lihtsaid 
teateid 
igapäevaeluga 
seotud 
tegevustest (nt 
postkaart, 
kutse); koostab 
lühisõnumeid. 
Oskab kasutada 
sidesõnu ja, ning
jt. Oskab näidise
järgi koostada 
lühikesi tekste, 

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 

8



Kaali Kooli õppekava 2015

kuuldu
täpsustamist.

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

abivahendina 
kasutab õpiku- 
või 
koolisõnastikku.

tahab.

Õppesisu

Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised
tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused
tööd ja tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine
looduses.
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat  keelt  kõnelevate  riikide sümboolika,  tähtpäevad ja  kombed;
eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline
liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev,
õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Keeleteadmised
Lauseõpetus:
Õigekiri õpitud sõnavara piires;
Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses;
Rindlaused;
Suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid);
Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma);
Rinnastavad sidesõnad (nt. too, or);
Abistavad sidesõnad (nt. when, because).
Tegusõna:
Põhi- ja abitegusõnad;
Modaaltegusõnad (nt. can, must, may);
Isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple, Present Continious);
Enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad;
Going-to tulevik.
Nimisõna:
Aluse ja öeldise ühildumine;
Umbmäärane ja määrav artikkel + loendamatu nimisõna.
Omadussõna:
Omadussõnade võrdlusastmed (algvõrre, keskvõrre, ülivõrre);
Omadussõnade võrdlemine (as ... as, more ... than);
So/ such + omadussõna.
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Asesõna:
Siduvad asesõnad (nt. that, who);
Omastavate asesõnade absoluutvormid (nt. mine, yours);
Umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid (nt. Some/ any/no).
Eessõna:
Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad;
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid.
Arvsõna:
Lihtmurrud (pool, veerand);
Kuupäevad, aastaarvud.
Määrsõna:
Sagedusmäärsõnad;
Järjestatavad määrsõnad (nt. first, next, before).
Sõnatuletus:
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty).

Õppetegevus

5.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.  Oluline  on  arendada  teksti  mõistmise  oskust.  Suulist
suhtlemisoskust  arendatakse  erineva  sisuga  rühmatöödega,  sh  mängude  ja  rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate
osaoskuste  kaudu  tähelepanu  teiste  kultuuride  tundmaõppimisele  ning  kõrvutamisele  oma
kultuuriga.  Õpilasi  harjutatakse  kasutama  sõnaraamatuid.  Osaoskuste  arendamiseks  kasutatakse
näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.

Hindamine

5.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.
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 6.KLASS

 Õpitulemused

6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4)  tuleb  toime  teda  puudutavates  igapäevastes  suhtlusolukordades  õpitavat  keelt  emakeelena
kõnelejaga;
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.

Keeleoskuse tase 6. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika

korrektsus
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)
.

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.
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Õppesisu

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

Keeleteadmised
Lauseõpetus:
Õigekiri õpitud sõnavara piires;
Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses;
Rindlaused;
Kaudne kõne (saatelause olevikus);
Rinnastavad sidesõnad (nt. too, or);
Alistavad sidesõnad (nt. when, because).
Tegusõna:
Põhi- ja abitegusõnad;
Modaaltegusõnad (nt. can, must, may);
Isikuline  tegumood  (Present  Simple,  Past  Simple,  Future  Simple,  Present  Continious,  Past
Continious, Present Perfect);
Enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad;
Going- to tulevik.
Nimisõna:
Umbmäärane ja määrav artikkel;
Artikli puudumine;
Enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma.
Omadussõna:
Omadussõnade võrdlusastmed (algvõrre, keskvõrre, ülivõrre);
Omadussõnade võrdlemine (as ... as, more ... than);
So/ such + omadussõna.
Asesõna:
Siduvad asesõnad (nt. that, who);
Omastavate asesõnade absoluutvormid (nt. mine, yours);
Umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid (nt. Some/ any/no).
Eessõna:
Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad;
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid.
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Arvsõna:
Lihtmurrud (pool, veerand);
Kuupäevad, aastaarvud.
Määrsõna:
Sagedusmäärsõnad;
Järjestatavad määrsõnad;
Määrsõnade moodustamine (liitega -ly);
Ebareeglipärased määrsõnad (nt. fast);
Viisimäärsõnad;
Hulga- ja määra-määrsõnad (nt. a little, a few).
Sõnatuletus:
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty);
Nimisõna tuletusliited (-er, -or);
Määrsüna tuletusliide -ly.

Õppetegevus

6.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.  Oluline  on  arendada  teksti  mõistmise  oskust.  Suulist
suhtlemisoskust  arendatakse  erineva  sisuga  rühmatöödega,  sh  mängude  ja  rollimängudega.
Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate
osaoskuste  kaudu  tähelepanu  teiste  kultuuride  tundmaõppimisele  ning  kõrvutamisele  oma
kultuuriga.  Õpilasi  harjutatakse  kasutama  sõnaraamatuid.  Osaoskuste  arendamiseks  kasutatakse
näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.

2.4.4. Hindamine

6.klassis  hinnatakse  kõiki  osaoskusi  kas  eraldi  või  lõimitult.  Igal  õppeveerandil  saab  õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.
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VENE KEEL

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 õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 
Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

 Õppeaine kirjeldus

Vene  keele  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 (vene keele) 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. 
Võõrkeeleõppes  on  kesksel  kohal  tegevused,  mis  nõuavad  keele  eesmärgistatud  kasutamist  ja
lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. 
Õpetuses  lähtutakse  kommunikatiivse  õpetuse  põhimõtetest.  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 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  kõigist  teemavaldkondadest,  kuid
rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste kogemustest, huvidest
ja vajadustest.
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult
tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades
sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest).
Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kõigis kooliastmeis on oluline osa
paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima,
projektides osalema jne ). 
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Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka
väljaspool  keeletundi.  Motivatsiooni  suurendamiseks  on  soovitatav  aidata  leida  kirjasõpru  ning
korraldada õppereise, õpilasvahetusi ja kohtumisi õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega.
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  peab  õpilane  saama  tagasisidet  kas
sõnalise  hinnangu  või  hinde  vormis.  Tunnustama  peab  ka  tulemuse  saavutamiseks  tehtud
jõupingutusi.  Vigu  käsitletakse  õppeprotsessis  normaalse  õppimise  osana,  nende  analüüsimine
soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.
Õpetaja  hinnangute  kõrval  kasutatakse  õppes  ka  enesehindamist  ja  kaaslaste  antud hinnanguid,
võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.

 II kooliaste 
VENE KEELE AINEKAVA 6.KLASS

Õpitulemused
II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 
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

A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2

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.

Kasutab üksikuid 
äraõpitud tarindeid ja 
lausemalle, kuid neiski
võib esineda vigu.
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Kaali Kooli õppekava 2015

Õppesisu 
Teemavaldkonnad
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 vene 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. 
Osaoskuste arendamiseks kasutatavad harjutused:
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.

Õppesisu 

Foneetika- tähestik, tähed ja häälikud;hääldusmärkide tutvustamine; sõnade häälimine
Nimisõna/omadussõna-ainsus, mitmus, mees-, nais-, kesksugu; ühildumine nimisõnadega
Arvsõna- põhi- ja järgarvud; kuupäev
Asesõna - isikulised asesõnad (я, меня, мне, ты,тебя, тебе, он, она, они), omastavad asesõnad 
(мой, твой, его, наш, ваш, их), ühildumine nimisõnadega
Tegusõna- tegevusnimi; pöörded (1.ja 2.pöördkond), olevik ja minevik
Määrsõna- viisimäärsõnad
Eessõnad - у, к, в, на, о
Sidesõna - и
Õigekiri - tähtede ühendamine, kirjavahemärgid; punkt, koma, küsi- ja hüüumärk
Lauseõpetus - lihtlause (jaatav, eitav ja küsilause)
Kultuuriteadmised - luuletused, laulud ja muinasjutud õpetaja valikul. Venemaa pealinn Moskva 
(pildi- ja videomaterjal)

 Hindamine
II  kooliastmes  hinnatakse  õppe alguses  põhiliselt  õpilase  kuulatud  tekstist  arusaamist  ja  suulist
väljendusoskust,  jõudes  õppe  edenedes  kõigi  osaoskuste  hindamiseni.  Puudustele  juhib  õpetaja
tähelepanu  taktitundeliselt.  Hinnates  kasutatakse  hindeid  ning  suulisi  või  kirjalikke  sõnalisi
hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevused ja edusammud. 
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