Vene keel B- võõrkeelena
Ainekava
II kooliaste
8. klass

1. Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus:
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. A-võõrkeelt õppides saadud õpikogemus ja
omandatud õpioskused toetavad B-võõrkeele 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.

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
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2. Õppetegevus ja läbivad teemad
2.1 Õpetaja innustab õpilast kasutama õpitavat keelt aktiivselt nii tunnis kui ka
keelekeskkonnas. Oluline on julgustada õpilast oma mõtteid väljendama ja mitte
teda pidevalt katkestada.
Õpetaja suunab õpilasi keeleõppele analüüsivalt lähenema, õpetades kõrvutama
keelte sarnasusi ja erinevusi.
Õpetaja tutvustab ja selgitab erinevaid kultuurinähtusi ning innustab õpilast neid
mõistma, teadvustama ja nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust nähtu kohta ning
arvestama erinevate seisukohtadega.
2.2 Põhitähelepanu on järgmistel läbivatel teemadel
VK, EÕ, KI, TK
3. Õppesisu ja üldpädevused
3 ainetundi nädalas
B-võõrkeele teemavaldkonnad III kooliastmes

1) MINA JA TEISED
Võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen
tugev/nõrk (sama teiste kohta); iseloomu kirjeldav sõnavara; kehaosad, kuidas
olla terve, kergemad terviseprobleemid (peavalu, palavik jmt); suhted sõprade ja
lähikondlastega
Vä, So, En, Su, Et
2) KODU JA LÄHIÜMBRUS
Kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt),
koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, teed, väljakud jmt); sündmuste ja
tähtpäevade tähistamine perekonnas ja kodukohas; elukoha kirjeldus (maja, tuba
jmt); kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine, pereliikmete kodused tööd ja
tegevused.
Vä, En, Su, So
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3) KODUKOHT EESTI
Eesti lühikirjeldus (riigikord, naaberriigid jmt), põhiline sümboolika (lipp,
rahvuslill ja -lind jmt), põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt) ja
kultuuritavad (laulu- ja tantsupeod jmt); mõned tuntumad Eesti
vaatamisväärsused; linna- ja maaelu kirjeldav sõnavara; ilmastikunähtused;
käitumine ja tegevused looduses eri aastaaegadel; loodusrikkused (mets, puhas
õhk, vesi, loomad jmt) ja nende hoidmine linnas ja maal
Vä, En, Õp, So
4) RIIGID JA NENDE KULTUUR
Õpitava keele riigi olulisemad sümbolid, põhilised tähtpäevad ja kombed;
mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluvate riikide
lühitutvustus (pealinnad, rahvad, keeled, eripära jmt); Eesti naaberriigid ja
tuntumate maailmariikide nimed, rahvused ja keeled.
Vä, So, En, Õp
5) IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ
Tee küsimine ja juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), transpordivahendid;
koolitee ja koolipäeva kirjeldus; kooli ja klassi iseloomustav sõnavara,
tunniplaan, koolivaheajad; toiduained, tervislik toiduvalik, igapäevane hügieen;
sisseostud ja suhtlemine teeninduses (kauplus, turg, transport jmt) ja
helistamine; tuntumad ametid, nendega seotud tegevused, edasiõppe võimalused
En, Vä, So, Ma, Et
6) VABA AEG
Huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt); erinevad
vaba aja veetmise viisid (üksi, sõprade, pereliikmetega jmt), eelistuste
põhjendamine; erinevad spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid;
erinevate kultuuride eripära mõistmine ja kooseksisteerimise
aktsepteerimine/mõistmine; meediavahendid (ajakirjandus, raadio, televisioon,
Internet) ja nende eakohased kasutamisvõimalused, meediavahenditest saadav
kasu ja võimalikud ohud
So, Et, Vä, Su
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Teemade õppimisel arendatakse järgmisi üldpädevusi
Vä, So, Õp, Su, Ma, En, Et

Osaoskuste arendamiseks on võimalikud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

eri liiki autentsete eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
loovtööd (nt luuletused, isiklikud kirjad, kuulutused, lühiülevaated,
kokkuvõtted, lühikirjand);
projekttööd (nt seinalehe koostamine);
lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine)
info otsimine erinevatest võõrkeelsetest allikatest (nt teatmeteosed,
Internet);
sõnaraamatu kasutamine;
keelekeskkonna õppeülesanded (nt liikumine juhiste järgi, õpitava
võõrkeele kodumaal toodetud kaubad poes, firmanimetused)

4. Õpitulemused
Õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
Põhikooli lõpetaja B- keeles:
1. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat
keelt emakeelena rääkiva kõnelejaga;
2. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest
väljenditest;
3. mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5. hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;
6. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning
oskab neid arvestada;
8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi
ning vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid.
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Üldpädevuste ja õppeainepädevuste ning õpetuse integratsiooni tulemusena
kujunevad õpilasel ulatuslikumad valdkonnapädevused.
Olulisemad neist keeleõppe puhul on
sotsiaalne pädevus - suutlikkus orienteeruda ühiskonnaelus;
refleksiooni- ja interaktsioonipädevus - suutlikkus mõista ja hinnata iseennast
ja inimestevahelisi suhteid vastavalt kultuurinormidele, valida sobivat
käitumisviisi
kommunikatiivne pädevus - suutlikkus keele vahendusel mõista, talletada,
edastada, vahetada, tõlgendada ja luua tekste.
kultuuripädevus - suutlikkus orienteeruda kultuuris. Kultuuripädevuse
kujunemisel on tähtsad õppeainetena kirjandus, eesti (vene) keel, võõrkeeled,
ajalugu, muusika, kunst,
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