
 

B — vöörkeele ainekava v e n e keel gümnaasiumiaste X — XII klass 

kokku 175 tundi 

 

1.Õpetamise eesmärgid 

õpilane kinnistab ja täiendab pöhikoolis omandatud teadmisi vene keele grammatikast 

õpilane kinnistab ja täiendab baassönavara 

õpilane omandab igapäevase suhtlusoskuse 

õpilane huvitub Venemaa ajaloost, geograafiast ja kultuurist 

õpilane tuleb toime vene keele keskkonnas 

õpilane leiab öpitavas materjalis  motivatsiooni iseseisvaks täiendavaks keeleöppeks 

 

Õppetegevus ja läbivad teemad 

Õppetegevus 
Pöhikoolis on öpilane omandanud  oskused vöörkeele öppimiseks ning jätkab 

gümnaasiumis nende täiendamist: 

iseseisev lugemine ja kuulamine 

kirja ja CV koostamine 

ankeedi täitmine 

lühikirjandi(referaadi)   koostamine 

rollimängud suhtluskeele omandamiseks 

info otsimine teabeallikatest 

kuulutuste (teadete) koostamine ja lugemine 

filmide vaatamine, TV jälgimine 

laulude kuulamine ja laulmine 

 

2.1. Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

 

Edasiöppimine, elukutsete tundmaöppimine, töö otsimine ja leidmine. Nöudmised, valikud, 

soovid elukutse valikul ja sellega toimetulekuks. 

   

  Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Keskkonna jätkusuutlikut arengut puudutavates küsimustes orienteerumine, vastava sönavara 

omandamine  vene keeles. 

Kodanikualgatus ja ettevötlikkus 

Ühiskonna elus osalemise probleemid, vastutus enda ja teiste eest, ettevõtlikkus oma elu 

planeerimisel ja teostamisel. 



Kultuuriline  identiteet 

Oma kultuuriruumi tundmine ja väärtustamine. Õpitava keele kultuuriruumi tundma öppimine 

ja väärtustamine 

Teabekeskkond 

Venekeelse info kogumine teabeallikatest, selle kriitiline hindamine ja kasutamine oma 

tegevuses. 

 

Tehnoloogia ja  innovatsioon 

Tehniliste vahendite kasutamise oskus, loomingulisus eluliste ülesannete lahendamisel 

 

Tervis ja ohutus 

Tervis ja tervislikud eluviisid, vastutus iseenda ja teiste inimeste heaolu eest. 

Väärtused  ja  kõlblus 

Väärtuste nägemine, kriitilise ja ausa mõtlemise kujundamine, üldistuste tegemine, 

eelarvamuste vältimine ja soovitavate käitumisviiside kujunemine



  3.Õppesisu  ja üldpädevused 

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

 

10. klass - kokku 70 tundi 

 

1. Minu klass 

2. Õppeedukus ja oskused 

3. Perekond ja sugulased 

4. Iseloom 

5. Välimus 

6. Riietus 

7. Loodus ja ilm 

8. Meie kodumaa Eesti 

9. Toitumine (toiduained) 

10. Huvialad (sport, teater, muusika, internet, TV) 

11. Suhtlemine (külalised, telefonivestlus, kohvikus) 

 
 

 
 
 

11. klass  - kokku 70 tundi 
 

1. Elukutsed 

2. Töö otsimine 

3. Töövestlus 

4. Maailm minu ümber 

5. Inimene ja loodus 

6. Inimene ja inimene 

7. Reisimine. Ankeedi täitmine 

8. Reis Venemaale (restoranis, kaupluses) 

9. Moskva 

10. Peterburg 

 

 

 

 

12. klass – kokku 35 tundi 

 

        1.Viimane kooliaasta 

        2. Edasiõppimine 

        3. Sugulased ja lähedased 

        4. Inimese välimus 

        5. Huvialad (teater, kino, muusika, reisimine) 



        6. Reis Venemaale (viisa vormistamine, pileti ostmine, hotelli broneerimine jne) 

        7. Suhtlemine 

        8. Vene kultuur Eestis (vanausulised) 

        

 

        
 
3.2. Keelelised teadmised, grammatilised vahendid. 

 

1. Nimisõnad. Omadussõnad. Nimisõnade ja omadussõnade ühildumine. 

2. Käänamine. Eessõnade kasutamine. 

3. Tegusõnade pööramine. Oleviku, mineviku ja tuleviku vormide moodustamine. 

4. Omadussõnade lüihivormid. 

5. Asesõnad, küsisõnad, sidesõnad, määrsõnad. 

6. Liikumisverbid. 

7. Tegusõna aspektid (lõpetamata ja lõpetatud  tegevus). 

8. Arvsõna kasutamine. Järgarvud. 

9. Õige häälduse ja intonatsiooni omandamine. 

10. Kõneetiketi omandamine. 

11. Sõnavara pidev täiendamine. 

 

 
4. Õpitulemused (B – 1 keeletase). 

 

õpilane mõistab vestluste, sõnumite, tekstide sisu õpitud temaatika alusel 

õpilane tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades 

õpilane suudab koostada lihtsamaid tekste õpitud temaatika alusel 

õpilane tunneb huvi ja väärtustab vene kultuurielu 

õpilane suudab seostada õpitavaid teadmisi teiste keelte ja muude valdkondadega 

õpilane suudab leida iseseisvalt lahendust keeleprobleemidele 

õpilane oskab leida seoseid ja võimalusi keele aktiivseks omandamiseks ja edaspidiseks 

kasutamiseks 

 

 

 

 5.Hindamine 

 

Õppeaasta jooksul hinnatakse jooksvalt tunnis tehtavat tööd nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, kontrolltöid ja tunnikontrolle õpitud temaatika piires.



 

 

 

 

 

 


