
Õppekava KVA (kooli valikaine) 

Valdkond Võõrkeeled 

Õppeaine Saksa keel 

Kursuse nimetus Saksa keel VIII 

Õpetamise aeg 12. klass 

Eelduskursused I, II, III, IV, V, VI, VII 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 on 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. Kaheksanda 

kursuse eesmärk on tabada juba ka keerukamaid 

grammatilisi struktuure ning osata kasutada 

keeleteadmisi ka tõlkekunstis. 

 

Themen: Winter; Feste und Feiertage; Lübeck; 

Jugendsprache; Das Deutsche politische System; 

Bücher und Lesen 

Grammatik: Partizip I/II; Aktiv/ Passiv; SICH-Verben 

Kursuse õpitulemused Õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab 

tal võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt hakkama saada: 

tuleb toime igapaevastes suhtlusolukordades, mis 

nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel 

teemadel. Mõistab olulist endale tuttaval teemadel. 

Saab aru lihtsatest tekstidest: oskab leida spetsiifilist 

informatsiooni igapäevatekstidest. Oskab koostada 

lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval 

teemal. Oskab lihtsate seostatud lausetega avaldada 

arvamust ning  kirjeldada kogemusi, sündmusi, 

unistusi ja kavatsusi.  

Mõistab ja väärtustab teiste maade kultuuri ja 

kombeid. Oskab kasutada v-kesksõna, -nud/-tud 

kesksõna; õpib lisaks kasutama teist tegumoodi. 

Tutvub ilukirjanduse tõlkimist puudutavate 

küsimustega. 

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 

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

Erinevad ülesanded, mis on õpetaja koostatud 

vastavalt õpitule ja vastavuses õpitavaga ja 

lisamaterjal internetist, raamatutest kogutud (tekstid 

jm) 

Vastutav õppetool Võõrkeelte õppetool 

Kursuse väljund Ettevalmistus koolieksamiks või uurimistööks, 

osalemiseks kultuuriteemalistel ainevõistlustel. 

Ettevalmistus keeleoskuse edasi arendamiseks. 

 


