
Õppekava KVA (kooli valikaine) 

Valdkond Võõrkeeled 

Õppeaine Saksa keel 

Kursuse nimetus Saksa keel IV 

Õpetamise aeg 11. klass 

Eelduskursused I, II, III kursus 

Lõiming Aine õpetamisel toimub pidev lõiming mitmete teiste 

õppeainetega: ajalugu, kodulugu, kultuurilugu, 

muusikaajalugu, keskkonnateadus ja loodusteadused, 

ühiskonnaõpetus, geograafia, emakeel, teised 

võõrkeeled 

Õppetöö korraldus kursuses 35 tundi 

Kursuse eesmärk ja 

lühikirjeldus 

Kursuse eesmärkideks on õpetada õpilasele saksa 

keelt  - arendada õpilaste suulist ja kirjalikku 

eneseväljendust; laiendada õpilaste silmaringi 

erinevate maade kultuuride ja kommete vallas ning 

aidata noorel inimesel orienteeruda keeltemaastikul 

tuginedes loogikale alluvatele grammatilistele 

põhitõdedele, mis aitaks filosoofilises plaanis kaasa 

kogu maailma ja ühiskonna mõistmisele. Neljandas 

kursuses on eesmärgiks õppida tundma lisaks 

sõnavara ja grammatika kasutamisele ka end 

väljendama nii kodumaa kui ka saksakeelsete riikide 

kultuuride teemal. 
 

Themen: Estland; Deutschland; Aussehen und 

Peröhnlichkeit; Auto, Fahrschule; Rund um die Erde; 

Reisen; Klima. 

Grammatik: Komparation; Relativpronomen; 

Schwache Deklination der Substantive; Artikel der 

geographischen Namen 

Kursuse õpitulemused Õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab 

tal võõrkeelses keskkonnas mõningal määral hakkama 

saada: tuleb toime igapaevastes suhtlusolukordades, 

mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust seni läbitud 

teemadel. Mõistab olulist endale tuttaval teemal, nagu 

perekond, töö, kool, vaba aeg, ilmastik, Saksamaa ja 

Eestimaa; reisimine, autokool jpm. Saab aru lihtsatest 

tekstidest. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval 

teemal.  

Oskab kasutada võrdlusastmeid, siduvat asesõna, 

kohanimede artikleid ning tunneb sõnadejärjekorra 

nüansse teatud sidesõnadega kõrvallausetes. 

Hindamisviis Kursusehinne pannakse kokku kolme arvestusliku 

hinde põhjal. Ühe kursuse jooksul toimub kaks 

arvestuslikku (kokkuvõtvat) tööd. Kolmas arvestuslik 

hinne kujuneb jooksvatest väiksematest hinnetest 

(tunnitöö, sõnavara vastamine, väiksemad 

tunnikontrollid, loovtööd, kodused ülesanded, 

hiilgavad etteasted, puudulikud vastamised )kokku.  



Õppekirjandus 

Õppematerjalid 

Lisamaterjalid 

Lingid 

Anu Schulz Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für 

Anfänger 

Anu Schulz Deutsch für uns. Ein Lehrbuch für 

Fortgeschrittene I 
Max Hueber Verlag: Themen neu I; Themen neu II;  

Erinevad ülesanded, mis on õpetaja koostatud 

vastavalt õpitule ja vastavuses õpitavaga ja 

lisamaterjal internetist, raamatutest kogutud (tekstid) 

Vastutav õppetool Võõrkeelte õppetool 

Kursuse väljund Ettevalmistus koolieksamiks või uurimistööks, 

osalemiseks kultuuriteemalistel ainevõistlustel. Alus 

keele edasi arendamiseks/ õppimiseks. 

 


