
 
Õppekava RÕK (riiklik õppekava) 

Valdkond Võõrkeeled 

Õppeaine Vene keel 

Kursuse nimetus Vene keel V 

Õpetamise aeg 12. klass 

Eelduskursused Vene keel I, II. III, IV kursus 

Lõiming Aine õpetamisel toimub pidev lõiming mitmete teiste 

õppeainetega: ajalugu, kirjandus, kodulugu, kultuurilugu, 

muusikaajalugu, keskkonnateadus ja loodusteadused, 

ühiskonnaõpetus, geograafia, emakeel, teised võõrkeeled 

Õppetöö korraldus 35 tundi  

Kursuse eesmärk Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane 

B-1 keeletasemega: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses 

võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride 

sarnasusi ja erinevusi; 

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme 

järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema 

erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama 

võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 

5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; 

omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud 

oskused; 

Kursuse lühikirjeldus 1.Inimene ja ühiskond.  Haridus. Kõrgkoolid. Elukutsed ja 

tegevusalad. Õppimine ja karjäär 

2. Perekond ja kodu. Suhted peres. 

3. Välimuse kirjeldus Mood ja oma stiil 

4.Hobid, kultuur ja looming.  

SUHTLUSTEEMAD: 

Igapäevavestlus sõprade, tuttavatega 

Probleemid peres 

Teatris, muuseumis 

GRAMMATILISED TEEMAD  

1. Käänamine ( omadussõna+ nimisõna) ainsuses ja 

mitmuses 

2. Tegusõna ja tema kategooriad (pööramine, 

ajavormid, aspekt) 

3. Liikumisverbid 

4. Arvsõnade käänamine 

Kursuse õpitulemused 1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval 

teemal; 

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat 

keelt kõnelevate inimestega; 

3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning 

selgitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane; 



4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu 

vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja 

telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt 

tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot ka 

teistes valdkondades; 

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning 

valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna 

kui ka teiste valdkondade teadmistega (lõimumine). 

Hindamisviis Arvestuslikud tööd 

Power Point esitlus Õppimine Eestis 

Inimese välimus 

Huvid ja hobid 

Teatеr 

Õppekirjandus 

Õppematerjalid 

Lisamaterjalid 

Lingid 

Õpikud, töölehed 
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Kursuse väljund Ettevalmistus vene keele valdamiseks B1 tasemel. 

Ettevalmistus reisimiseks, osalemiseks olümpiaadidel, 

ainevõistlusel, uurimistööks.   

 


