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A-VÕÕRKEElE AINEKAVA 3. KLASSILE  

1. Õppetegevus  

1.1. Võõrkeeleõpetus I kooliastmes annab lapsele mitmekülgseks arenemiseks lisavõimaluse, 

soodustab lapse positiivset häälestatust võõrkeelte suhtes, toetab tema üldist arengut ning 

arendab seetõttu tema emotsionaalseid, sotsiaalseid, kognitiivseid, loome- ja keelevõimeid.  

1.2. Esimese võõrkeele õppimise kogemused võivad määrata suhtumise võõrkeelte õppimisse 

üldse. Võõrkeeleõpetuse sisu tuleneb lastekultuurist, ümbritsevast keskkonnast. Eriti I 

kooliastmes on tähtis, et võõrkeeleõpetuse sisu vastaks laste huvidele, oleks orienteeritud 

lapsele, mõjutaks ta tunde- ja mõttemaailma, fantaasiat, loovust. Ka I koolialgastme 

võõrkeeleõpetuses on tähtsal kohal ainetevahelised seosed, võõrkeeleõpetuse kaudu 

avardatakse emakeeles loodud maailmapilti.  

1.3. Õppimine ja õpetamine peab haarama lapse kõiki meeli, aitama suunata lapse arengut 

tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Õppematerjali sisu, töömeetodite ja -

võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada lapse loomulikku 

teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat võõrkeelt kõnelevate 

maade ja nende kultuuri vastu.  

1.4. Keeleõpetuse eesmärk on õpetada kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades, 

seepärast loob õpetaja klassis võimalikult loomuliku keelekeskkonna. Kommunikatiivse 

suunitluse teenistuses on temaatika, sõnavara, õppemeetodid ja -vormid. Keeleõpetaja peab 

arvestama, et 8–9-aastaste laste psüühilised võimed on vanemate õpilaste võimetest erinevad. 

Selleealisi iseloomustab mehaaniline mälu, kergesti hajuv tähelepanu, konkreetne esemeline 

maailm, suur liikumis- ja suhtlemisvajadus ning tegutsemissoov.  

1.5. Kuulamine ja rääkimine on sellel etapil esmatähtsad. Kuulamisoskuse arendamiseks 

kasutab õpetaja võimalikult vähe emakeelt. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama 

üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, intonatsiooni 

osa teksti mõistmisel. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud matkimise ja 

järelerääkimisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluliseks tuleb pidada 

õigete hääldusaluste omandamist. Hea häälduse saavutamine eeldab sihikindlat harjutamist ka 

järgnevates klassides.  

1.6. Võõrkeele õpetamist on soovitatav alustada suulise eelkursusega, et arendada lapse 

kuulamisoskust. Laps peab õppima uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, 

kuid ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima.  

1.7. Õpilase mina on väga tugev motiveerija. Võõrkeeleõpetuses saab selleks kasutada 

rollimänge, dramatiseeringuid, rütmi- ja liisusalme, sõnamänge.  

1.8. Kõnelemisoskuse arendamiseks õpetame õpilasi kompensatoorseid strateegiaid kasutama: 

üleküsimine, uuesti alustamine, mitteverbaalsed väljendusvahendid: žestid, miimika, 

imiteerimine.  



1.9. Eriti õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud: hinnatakse ainult 

positiivseid tulemusi. Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse tervikarengut: 

väljendusoskust, loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause keeleline õigsus ei ole 

seejuures esmatähtis.  

1.10. I kooliastmes peab hindama kõike, mida on omandatud: järele hääldamist, 

sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud 

harjutust jne.  

2. Õppesisu  

2.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

2.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

2.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.  

2.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

2.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti 

asukoht, keel, pealinn, sümbolid;  

2.1.5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, pealinn, tähtsamad pühad.  

2.1.6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine 

ja juhatamine.  

2.1.7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad, ametid.  

2.1.8. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad.  

3. Õpitulemused  

3.1. 3. klassi lõpetaja kuulamisel: 
• tunneb õpitava keele teiste hulgast ära; 

• saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt; 

• saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest.  

3.2. 3. klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• tervitada ja hüvasti jätta; 

• ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime; 

• paluda ja tänada; 

• soovida õnne sünnipäevaks; 

• ütelda oma vanust ja numbreid 1–20; 

• ütelda oma ja küsida sõbra aadressi ning telefoninumbrit; 

• nimetada päevaaegu, nädalapäevi, kuude nimetusi ja kellaaega (täistunde); 

• häälida oma nime; 



• õpitud sõnavara piires rääkida kodust, perekonnast, sõbrast, oskustest, koolitarvetest; 

• õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades arusaadavaks teha.  

3.3. 3. klassi lõpetaja lugemisel: 

• saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest; 

• saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest; 

• oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte ja luuletusi.  

3.4. 3. klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 
• kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime; 

• juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase; 

• teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt; 

• õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks vajalikke 

sõnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÕÕRKEELTE AINEKAVA 4.–6. KLASSILE  

1. Õppetegevus  

1.1. Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja 

kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.  

1.2. Õpimotivatsiooni säilitamiseks ja tulemuslikumaks õppimiseks kasutatakse erinevaid 

töömeetodeid (paaris- ja rühmatöö, projekt, rollimäng, intervjueerimine, dramatiseering jms) 

ning meediavahendeid (video, arvuti).  

1.3. Esimese võõrkeele õppimise käigus õpitakse tundma õpistrateegiaid, mis aitavad edaspidi 

iseseisvalt töötada, kujunevad eeldused teiste võõrkeelte kiiremaks õppimiseks. Kuulamis- ja 

lugemisstrateegiate arendamine, töö sõnavaraga, sõnaraamatutega, kuid ka mälu- ja 

kognitiivsete strateegiate tundmaõppimine, aitavad õpilasel keelelist infot kiiremini ja 

kindlamalt meelde jätta.  

2. Õppesisu  

2.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

2.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

2.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.  

2.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

2.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti 

asukoht, keel, pealinn, sümbolid;  

2.1.5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, pealinn, tähtsamad pühad.  

2.1.6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine 

ja juhatamine.  

2.1.7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad, ametid.  

2.1.8. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad.  

2.2. Keeleteadmised  

2.2.1. A-võõrkeel- inglise keel: 

• nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus (man/men, 

tooth/teeth), aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne; 

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine; enamkasutatavad väljendid 

artiklitega ja ilma; 

• omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed, omadussõnade 

võrdlemine (as…as, not as…as, more…than); tarindid too + adjective ja not + adjective 



+enough; 

• arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja veerand), osa tervikust (2 

out of 10); kellaaeg, kuupäev, aasta; pikkus, kaal, kaugus; 

• asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (omadussõnalised vormid my, your jt), 

näitavad asesõnad this, that, these, those, küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad some, 

any, no ja nende liitvormid; 

• tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna (can, must = have to, 

may), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; 

• tegusõna vormistik: üldajad (Present, Past and Future Simple), kestvad ajad (Present and 

Past Progressive), täisminevik (Present Perfect), käskiv kõneviis; tarindid to + infinitive, 

going to + infinitive, want to + verb (I want to help my mum), tingiv kõneviis (First 

Conditional); kaudne kõneviis (saatelause on olevikus); 

• määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again, once, twice, three 

times; järjestavad määrsõnad first, next, then, finally, before, after, later, so; määrsõnad liitega 

-ly (quickly, suddenly); ebareeglipärased määrsõnad (fast); 

• sidesõna: and, but, that, or, when; 

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, with, over, under, to, by, 

up, down, from, past, after, before, next to); eessõnalised väljendid (interested in, good/bad 

at, depend on, at the top/bottom, next to, in the middle); 

• lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses, lühivastused; siduvad 

laused (relative clauses: animals which/that are free; people who…); 

• sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited -teen ja -ty, nimisõna tuletusliited -er ja -or, 

määrsõna tuletusliide -ly; 

• tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine (spelling); 

• õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi 

vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.  

2.2.3. B-võõrkeel- vene keel: 

• nimisõna: ainsus, mitmus; nais-, mees-, kesksugu; ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad; 

pärisnimed ja kohanimed; käänded. Р.п.: нет Димы, пенала; у Саши; из книги; околo дома; 

Д. п.: дай Нине; Серёже 5 лет; помогать маме; подарок/письмо другу; В. п.: купим 

куклу; смoтрю телевизор; люблю маму; Тв. п.: играть с кошкой, с братом; бутербрoд с 

сыром; П. п.: кататься на лыжах; учиться в школе; песня о ёлочке; 

• omadussõna: ainsus, mitmus; mees-, nais-, kesksugu; ühildumine nimisõnadega arvus, soos, 

käändes; võrdlusastmed; 

• arvsõna: põhi- ja järgarvud; ühildumine nimisõnadega год/лет, час, рубль, крона; 

• asesõna: ühildumine nimisõnadega; isikulised asesõnad (я, меня, мне); omastavad asesõnad 

(мой, твой, его, наш, ваш, их); näitavad asesõnad (то, этот, тот); eitavad asesõnad (никто, 

ничто); küsivad asesõnad (кто, что, чей, где, когда, куда); 

• tegusõna: pöörded, tegevusnimi; ainsus, mitmus; olevik, minevik, liht- ja liittulevik; 

lõpetamata/lõpetatud tegevus; käskiv kõneviis; liikumisverbid (nt идти, ходить, ехать, 

ездить, бегать, бежать); 

• määrsõna: ajamäärsõnad (когда, никогда, давно); kohamäärsõnad (тут, там, здесь, близко, 

далеко, высoко); viisimäärsõnad (бысmро, хорошо, здoрово, плохо); 

• eessõna: в, на, из, у, к, о; 

• sidesõna: sagedamini kasutatavad sidesõnad (и, а, что); 

• tähestik; 

• hääldamine ja õigekiri: 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 häälikud ж, ш, ч, ц, щ, с, з; helilised/helitud, 



peenendatud/peenendamata kaashäälikud; märgi ъ kasutamine (koht ja eesmärk); täishäälikud 

е, ё, ю, я; rõhulised ja rõhuta täishäälikud; ж-, ш-, ц-, ч-, щ-ga algavad silbid; rõhulised ja 

rõhuta silbid, sõna- ja lauserõhud; intonatsioon jaatavas (jutustavas), eitavas ja küsilauses 

(küsisõnaga ja ilma); 

• kirjavahemärgid: punkt, koma, küsi- ja hüüumärk.  

3. Õpitulemused  

3.1. 6. klassi lõpetaja kuulamisel: 
• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest, samuti passiivset sõnavara 

sisaldavatest tekstidest; 

• mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu; 

• oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni; 

• eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet.  

3.2. 6. klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

• õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

• võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga; 

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

• väljendada ja põhjendada oma arvamust; 

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• kirjeldada pilte; 

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  

3.3. 6. klassi lõpetaja lugemisel: 
• oskab leida tekstist olulist; 

• saab aru kuni 2% tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest, kasutades piltide, konteksti 

või sõnaraamatu abi; 

• on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega.  

3.4. 6. klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

• täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti; 

• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; 

• kirjutada sõbrale kirja ja elektronkirja, kasutades õpitud keelendeid; 

• lõpetada lauseid ja fraase; 

• kirjutada lühijutukesi; 

• kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada.  

 

 

 

 

 

 



VÕÕRKEELTE AINEKAVA 7.–9. KLASSILE  

1. Õppetegevus  

1.1. Kõigi osaoskuste kompleksne arendamine on õpetaja jaoks primaarne. Õpimotivatsiooni 

arendamiseks ja säilitamiseks kasutab õpetaja erinevaid metoodilisi võtteid, nt paaris- ja 

rühmatööd, intervjueerimist, rollimänge. Oluline on, et õpilased omandaksid võõrkeele 

õppimiseks vajalikud õpistrateegiad, et jõuda iseseisva õppimiseni. Taotluseks on, et õpilane 

loeks ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal võõrkeelset (adapteeritud) laste- ja noorsookirjandust, 

jõukohaseid teabe-, tarbe- ja meediatekste (TV- ja raadiosaated, ajakirjandus, Internet jm). 

Loetu ja kuulatu kaudu õpib õpilane kontekstist tuletama sõnade ja väljendite tähendust.  

1.2. Kuulamisoskuse arendamiseks õpitakse kasutama erinevaid kuulamisstrateegiaid, olulise 

eristamist ebaolulisest ning mõtteliste seoste loomist. Oluline on varem õpitu rakendamine.  

1.3. Lugemisoskuse arendamiseks õpitakse ära tundma erinevaid tekstiliike ja neis teatud 

laadi informatsiooni eeldama. Õpitakse kasutama erinevaid lugemisstrateegiaid (globaalne, 

selektiivne, detailne lugemine).  

1.4. Kõnelemisoskuse arendamisel tegeldakse pidevalt õige intonatsiooni ja häälduse 

arendamisega, harjutatakse vestlus- ja sidusa teksti esitamise oskust ning selleks vajalikke 

strateegiad.  

1.5. Kirjutamisoskuse arendamine algab elementaarsetest ülesannetest (lünkade täitmine, 

sõnastikust õige sõna leidmine ja kirjutamine jms). Kirjutamisoskus eeldab teatud sõnavara ja 

keelestruktuuride valdamist, samas ka kirjaliku tekstiloome põhietappide (teksti kirjutamine, 

kavandamine ja viimistlemine) õpetamist.  

2. Õppesisu  

2.1. Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  

2.1.1. MINA: iseloom, huvid, võimed, oskused, harjumused, tervis.  

2.1.2. PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha.  

2.1.3. SÕBRAD: erinevad iseloomud; suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, 

usaldus, konfliktid ja nende lahendamine.  

2.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; 

kodukoht, kultuuritavad ja -kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused.  

2.1.5. MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn, rahvused, keeled.  

2.1.6. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed.  

2.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: kodused majapidamistööd; söömine kodus ja 

väljaspool kodu; liiklemine.  



2.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane 

töö.  

2.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; 

meedia: televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet.  

2.2. Keeleteadmised  

2.2.1. A-võõrkeel- inglise keel: 

• nimisõna: erandlik mitmus, omastav kääne, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad; 

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid 

artiklitega ja ilma, artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega; 

• omadussõna: omadussõnade võrdlemine (võrdlusastmed, tarindid not…enough to, too…to), 

omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest rääkides; 

• arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; sidesõna and 

arvsõnades; arvsõna 0 erinev lugemine; 

• asesõna: enesekohased asesõnad; siduvad asesõnad that, who, whom, whose, which; 

omastavate asesõnade absoluutvormid mine, yours; rõhutavad ja siduvad asesõnad; 

much/many, little/few; asesõnad one, each other, none of them, all of them, some of them; 

• tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Progressive, Past Progressive, Present Perfect, Past Perfect, 

modaalverbid can, may, must = have to, should, would; kaudne kõneviis, aegade ühildumine, 

Future in the Past; passiiv: Present Simple, Past Simple; käskiv kõneviis; tarind to + 

infinitiiv, -ing-vorm (Gerund); 

• määrsõna: moodustamine, võrdlemine, määrsõnad ilma lõputa -ly; 

• sidesõna: if, because, therefore, after, before, until, as soon as, both…and, (n)either…(n)or; 

• eessõna: ajamäärustes kasutatavad eessõnad at, after, before, between, in, on, for, until/till, 

since, from…to/till, by, past; kohamäärustes esinevad eessõnad in, at, on, up, under, above, 

behind, in front of, between, to, into, towards, up to, over, from, out of, off, down, through, 

opposite, round, next to/beside; viisimäärustes esinevad eessõnad by, on, in, with, without; 

enamkasutatavad eessõnalised väljendid look at, wait for, take part in jt; 

• lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavas lauses; lühivastused; aja- ja 

sagedusmäärsõnade ning viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul; 

• sõnatuletus: ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, -able, -(t)ion, -ly, -iful, -less; 

• õigekiri: suur ja väike algustäht; nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed; 

arvsõnad; määrsõnad; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.  

2.2.2. B-võõrkeel- vene keel: 

• nimisõna: käänamine ainsuses ja mitmuses: meessoost nimisõnad (дом, слон; папа; дядя; 

конь, день; мяч; музей); naissoost nimisõnad (мама, тетя, тетрадь; семья; экскурсия); 

kesksoost nimisõnad (окно; поле; белье; знание). Eessõna + nimisõna käändeline vorm; 

• omadussõna: kvantitatiivsed, objektiivsed ja omastavad omadussõnad; käänamine ainsuses 

ja mitmuses: meessoost omadussõnad (простой, красивый, летний); naissoost omadussõnad 

(красивая; летняя); kesksoost omadussõnad (красивое; летнее); omadussõna lühivorm 

(mees-, nais-, kesksugu; mitmus); ühildumine nimisõnadega soos, arvus ja käändes; 

võrdlusastmed (lihtsamad vormid); 

• arvsõna ja mõõtühikud: põhiarvud, järgarvud; arvsõnade käänamine (enamkasutatavad 

käänded); kellaaeg, kuupäev, pikkus, kaal; maksumus; järgarvude ühildumine nimisõnadega 

soos, käändes ja arvus; 

• asesõna: isikulised asesõnad (käänamine ainsuses ja mitmuses); omastavad asesõnad 



(ühildumine nimisõnadega soos, arvus, käändes); näitavad asesõnad (käänamine ainsuses ja 

mitmuses, ühildumine nimisõnadega soos, arvus, käändes); eitavad ja küsivad asesõnad 

(enamkasutatavad vormid); 

• tegusõna: enesekohased tegusõnad; rektsioon; eesliited; tegusõnade pööramine ainsuses ja 

mitmuses: enamkasutatavad I ja II pöördkonna tegusõnad; enamkasutatavad liikumist 

näitavad tegusõnad (eesliidetega ja ilma): идти/ходить, ехать/ездить, бежать/бегать, 

летать/лететь, плыть/плавать, нести/носить; 

• ajavormid: olevik, minevik, liit- ja lihttulevik. Minevik: lõpetamata tegevus: a) tõsiasja 

nentimine, olenemata lõpptulemusest (nt вчера я смотрел телевизор); b) tegevuse protsessi 

väljendamine (nt этот дом строился целый год); c) korduv tegevus (nt летом я каждый 

день загорала); lõpetatud tegevus: a) tegevuse tulemus (nt купили магнитофон); b) tegevus, 

mis on viidud lõpuni (nt я дописала письмо); minevikus tegusõnade ühildumine 

nimisõnadega soos ja arvus. Liittulevik: lõpetamata tegevus: a) korduv tegevus (nt я буду 

ходить сюда часто); tõsiasja nentimine, olenemata lõpptulemusest (nt я буду читать книгу). 

Lihttulevik: lõpetatud tegevus: a) tegevus, mis kindlasti viiakse lõpuni (nt я допишу письмо); 

b) tegevus, mis kindlasti toimub (nt я пойду к врачу завтра); c) järjepidev tegevus (nt 

сначала я выучу уроки, а потом пойду в кино). Käskiv kõneviis. Aluse ja öeldise 

ühildumine; 

• määrsõna: koha-, aja-, määra- ja viisimäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed; 

• eessõna: в, на, с, из, у, о, для, за, к, вокруг, недалеко от, напротив, без, через, около, по 

(гулять по городу); 

• sidesõna: üldkasutatavad sidesõnad liht- ja liitlauses; 

• lauseõpetus: lihtlaused, liitlaused; 

• sõnatuletus: nimi-, omadus-, määr- ja tegusõnade enamkasutatavad tuletusliited; 

• tähestik; 

• hääldamine ja õigekiri: 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, с, з; helilised/helitud, peenendatud/peenendamata 

kaashäälikud; helilised kaashäälikud sõna lõpus ja helitu ees; helitud kaashäälikud helilise 

ees; märkide ь ja ъ kasutamine (koht ja eesmärk); täishäälikud е, ё, ю, я; rõhulised ja rõhuta 

täishäälikud; ж-, ш-, ц-, ч-, щ-ga algavad silbid; rõhulised ja rõhuta silbid, sõna- ja 

lauserõhud; intonatsioon jaatavas (jutustavas), eitavas ja küsilauses (küsisõnaga ja ilma); suur 

ja väike algustäht; käänd- ja pöördsõnade lõpud; eesliidete ja eessõnade õigekiri; 

enamkasutatavate arv- ja asesõnade õigekiri; kirjavahemärgid liht- ja liitlauses.  

3. Õpitulemused  

3.1. Kuulamisel mõistab põhikooli lõpetaja kuuldu sisu, kasutades vastavalt 

kuulamisülesandele või vajadusele globaalset, selektiivset või detailset kuulamist.  

3.2. Kõnelemisel põhikooli lõpetaja: 

• oskab esitada lihtsat seotud teksti käsitletud temaatika piires loetu, kuuldu või kogetu 

edasiandmiseks järgmises vormis: teade, kokkuvõte, lühireferaat, (ümber)jutustus, (pildi, 

ruumi, isiku-) kirjeldus; 

• osaleb vestluses, mis võib toimuda suunatud vestluse, suhtlussituatsiooni, rollimängu, 

intervjuu vormis.  

3.3. Lugemisel mõistab põhikooli lõpetaja loetu sisu, kasutades vastavalt lugemisülesandele 

või vajadusele globaalset, selektiivset või detailset lugemist.  



3.4. Kirjutamisel oskab põhikooli lõpetaja kirjutada lihtsat seotud teksti: isiklik kiri, õnnitlus-, 

tervitus-, tänukaart, küllakutse, teade, lihtne tarbekiri, (kirjeldav, jutustav) lühiessee; 

lühireferaat.  

 

 


