
SAKSA KEEL 

ÕPPEAINE EESMÄRGID  

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane 

 huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

 õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;  

 omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;  

 omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses 

õppekava temaatika piires;  

 õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;  

 õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;  

 julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;  

 omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;  

 õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;  

 huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist. 

ÕPITULEMUSED  

B2. B1 KEELETASE 

KUULAMINE:  

Kuulamisoskuse süvendamine: kuulatakse helilindilt autentset häälega lugemiseks mõeldud materjali 

seostatuna etteantud ülesannetega: esemete leidmine piltidelt; piltide järjestamine; liikumine kaardil vastavalt 

kuuldud juhistele; lünkade täitmine; märkmete tegemine (telefoniteated, avalikud teadaanded jne.); tabelite 

täitmine või teatud informatsiooni leidmine jms. 

LUGEMINE:  

Lugemisoskuse süvendamine: kasutatakse lugemisel tekstidena mitmesuguseid kirju: ametlikke ja 

mitteametlikke; formulare; märke ning silte; kuulutusi ja lendlehti; juhiseid ja hinnakirju; raadio-, tele- ja 

teatriprogramme; menüüsid; kodumasinate jne. käsitsemisjuhendeid; kirjeldusi ja adapteeritud 

ilukirjandustekste; tekste, mis sisaldavad graafikuid, tabeleid, diagramme, ajaplaane jm. mittesõnalist 

informatsiooni; populaarteaduslikke ja teatmeteoste tekste, adapteerimata ilukirjandust, artikleid ajalehtedest. 

KÕNELEMINE:  

Kõnelemisoskuse süvendamine: rollimängud ja simulatsioonid; probleemülesannete lahendamine; 

dramatiseeringud; diskussioonis osalemine; intervjueerimine; ettevalmistamata lühikõne; igapäevasuhtlus; 

loetud teksti jutustamine noorematele; pildi või pildiseeria järgi jutustamine; temaatilised õhtud. 

KIRJUTAMINE:  



Kirjutamisoskuse süvendamine: teadete ja kirjade (nii ametlike kui mitteametlike) kirjutamine; kokkuvõtted 

loetu ja kuuldu põhjal; ankeetidele ja küsimustikele vastamine; lühiloengu konspekteerimine; kirjandite, 

referaatide, lühiartiklite, erinevate kirjelduste, iseloomustuste kirjutamine; tänu- ja vabanduskirjade, kutsete, 

(kahetsus)avalduste, selgituste, järelepärimiste kirjutamine; juttudele lõpu kirjutamine; piltide kirjeldamine; 

filmist kokkuvõtte kirjutamine 

GRAMMATIKA: 

Nimisõna: nimisõna ja grammatiline sugu, nimisõna soo määramine tähenduse ja vormitunnuste järgi; 

nimisõnade ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamise tüübid; homonüümsete nimisõnade mitmus; ainult 

ainsuses või ainult mitmuses kasutatavad nimisõnad; nimisõna käänamine, nimisõna käändkonnad (tugev, 

nõrk, naissoost nimisõnad).  

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, nullartikkel (artikli puudumine); artikli kasutamine üldnimedega, 

ainenimedega, abstraktse tähendusega nimisõnadega, geograafiliste ja isikunimedega.  

Omadussõna: käänamine (tugev, nõrk ja segakäändkond); omadussõna öeldistäite ja täiendina; võrdlusastmed 

ja nende kasutamine; omadussõna substantiveerimine; omadussõna rektsioon.  

Arvsõna ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud; murdarvud (liht- ja kümnendmurrud); protsent; kellaaeg, kuupäev, 

aasta; pikkus, kaal, vahemaad.  

Asesõna: isikulised asesõnad, käänamine (kõik käänded) ja kasutamine; omastavad asesõnad, käänamine ja 

kasutamine; näitavad asesõnad dieser, jener, der, derselbe; siduvad asesõnad der, die, das; umbisikuline 

asesõna es; umbmäärased asesõnad man, einer, keiner, jeder, jemand, niemand, etwas, alle(s), nichts, beide, 

viele, einige, mehrere; küsivad asesõnad wer, was, was für einer, welcher.  

Tegusõna: reeglipärased/nõrgad ja ebareeglipärased/tugevad tegusõnad, nende põhivormid ja pööramine; 

abivormide haben ja sein kasutamine perfekt’i ja plusquamperfekt’i moodustamisel; modaaltegusõnad, 

pööramise iseärasused, tähendused ja kasutamine infinitiiviga ning põhiverbina, tarindi modaalverb+ infinitiiv-

perfekt’i moodustamine; enesekohased tegusõnad; umbisikulised väljendid tegusõnaga; indikatiivi aktiivi 

ajavormid Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I (moodustamine ja kasutamine).  

Käskiv kõneviis (imperatiiv): moodustamine ja kasutamine.  

Konjunktiivi aktiivi vormide Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I ja Konditional I 

(würde+Infinitiv I) moodustamine; konjunktiivi kasutamine soovlausetes, viisakate küsimuste ja soovide 

väljendamiseks, võimalikkuse/potentsiaalsuse väljendamiseks; irreaalsetes tingimus- ja võrdluslausetes, 

kaudses kõnes.  

Passiiv: Vorgangspassiv Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I; Zustandspassiv Präsens, 

Präteritum; isikuline ja umbisikuline passiiv (kahe- ja kolmeliikmeline); eessõnade von ja durch kasutamine 

kolmeliikmelises isikulises passiivis; Infinitiv I Aktiv, Infinitiv I Vorgangspassiv; Infinitiivi kasutamine partikliga zu 



ja ilma; infinitiivi substantiveerimine; infinitiivkonstruktsioonid um...zu, ohne...zu, statt...zu, haben...zu, 

sein...zu; oleviku ja mineviku kesksõnad (Partizip I, Partizip II); tegusõnade rektsioon.  

Konjunktiivi kasutamine soovlausetes.  

Määrsõna: koha-, aja- viisi-, hulga- ja põhjusmäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed.  

Modaalsed abisõnad: modaalsõnad anscheinend, hoffentlich, leider, sicherlich, vielleicht, wahrscheinlich, wohl; 

partiklid aber, auch, denn, doch, eben, erst, ja, mal.  

Eessõna: eessõnad daativi ja akusatiiviga (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen); eessõnad 

daativiga (aus, außer, bei, entgegen, gegenüber, mit, nach, seit, von, zu; passiivselt binnen, entsprechend, 

gemäß, laut, zufolge, zuliebe, zuwider); eessõnad akusatiiviga (bis, durch, für, ohne, um, gegen, wider, entlang); 

eessõnad genitiiviga (anstatt, außerhalb, infolge, inmitten, innerhalb, längs, trotz, um...willen, ungeachtet, 

unweit, während, wegen; passiivselt anhand, anläßlich, anstelle, aufgrund, bezüglich, einschließlich, halber, 

kraft, mangels, mittels, seitens, zeit, zugunsten, zuzüglich, zwecks, beiderseits, diesseits, jenseits, oberhalb, 

unterhalb).  

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad ja siduvad määrsõnad (Konjunktionadverbien) (und, sowohl...als, auch, 

weder...noch, nicht nur...sondern auch, außerdem, oder, entweder...oder, sonst, aber, doch, jedoch, sondern, 

dagegen, denn, nämlich, deshalb, deswegen, darum, also, trotzdem, zwar...aber (trotzdem); alistavad sidesõnad 

(dass, als, wenn, weil, nachdem, bevor, ehe, bis, seit(dem), während, obwohl, als ob, so daß, soviel, soweit).  

Lauseõpetus: lihtlause; jaatavad, eitavad ja küsilaused; lausemudelid öeldise pöördelise vormi (finite Verbform, 

finites Verb) asukoha järgi; lauseliikmed (alus, öeldis ja neid laiendavad kohustuslikud ja vabad lauseliikmed 

(sihitis, määrus, täiend)); tähtsamad sõnajärjereeglid. 

ÕPPESISU  

Teemad: kõnearendus- ja lugemisteemad  

1. PEREKOND JA KODU (abielu ja perekond, rollid ja suhted perekonnas; majapidamistööd; kodu ja 

kasvatus; unistuste kodu; perekonna eelarve, majapidamisraha, taskuraha). 

2. INIMENE JA ÜHISKOND (mina isiksusena teiste seas; eripära; võimed, eelistused; nõrkused; suhted 

teistega; poliitilised ja sotsiaalsed probleemid; sotsiaalsed grupid). 

3. LOODUS KUI ELUKESKKOND (loodus ja tema kaitse, looduskaitsealad; kliima ja loodusrikkused; puhkus, 

reisimine ja matkamine; maa ja linn, urbaniseerumine).  

4. HARIDUS JA TÖÖ (haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades; töö ja 

tööpuudus; ametid ja elukutsed: kutsevalik; karjäär).  

5. INIMENE, TEADUS JA TEHNIKA (infoühiskond ja selle probleemid, tehnika areng). 

6. IGAPÄEVANE ELU (tervislik eluviis; toitumine; sportimine ja spordialad; tervise- ja tippsport; 

suitsetamine, alkohol, narkootikumid; suhtlemine teeninduses; abiandmine õnnetuses).  

7. KULTUUR JA LOOMING (teater, kino, muusika, ilukirjandus, arhitektuur). 

8. MEEDIA (televisioon, raadio ja kirjutav press; reklaam ja tema roll).  



9. EESTI JA ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD (riigikord; kultuuri-, majandus- ja poliitilised kontaktid; 

kultuuritavad; olulisemad pühad, nendega seotud kombed; söögitraditsioonid ja rahvustoidud). 

 


