
VENE KEEL 

ÜLDALUSED  

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 

2) toimida; 

3) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 

4) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

5) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides 

6) ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 

7) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning 

vajalikud oskused. 

ÕPPEAINEKIRJEDUS  

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. 

B2-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, kus õpilane on varasemate õpingutega jõudnud kõrgemale 

keeleoskustasemele (nt B1 põhikooli lõpus) ning tema eesmärk on jõuda B2-keeleoskustasemele, sõltumata 

sellest, kas õpitav keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli. 

B2-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B2.1, hea õpitulemusega 

õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B2.2-keeleoskustaseme nõuded. 

Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (C1) taseme nõudeid. 

B1-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, mis algab madalamalt keeleoskustasemelt (nt A2 põhikooli lõpus), 

õpilase eesmärk on jõuda vähemalt B1-keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas õpitav keel oli põhikoolis A-, 

B- või C-keel või on õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli. 

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea õpitulemusega 

õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B1.2-keeleoskustaseme nõuded. 

Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid. 

Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega võõrkeeles õpitulemused 

rahuldaval või heal tasemel olenevalt õppija võimekusest ning tema algsest keeleoskustasemest. B1- või B2-

keeleoskustaseme oskuste süvendamiseks, kinnistamiseks ja liikumiseks järgmise keeleoskustaseme poole 

pakub kool õpilasele valikkursusi ning lisakursusi vastavalt kooli õppekavale. 

Õpetuses kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja rühmatööd, toetatakse 

võõrkeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, referaadid, uurimistööd, esitlused, sh 

multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool keeletunde. 



Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. 

Teemavaldkonnad on ühised nii B1- kui ka B2-keeleoskustasemega võõrkeeltele. 

Gümnaasiumis on üldteema „Mina ja maailm”. 

Viis teemavaldkonda ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on neid võimalik 

käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja õpitava keele maa 

kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse keeletaset, õpilase huve ning teemade 

päevakohasust. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri 

õpitakse kontekstis. 

Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas võõrkeeles suhtlemise 

erinevustele ning neid erinevusi selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane peaks olema teadlik oma kohast ja 

vastutusest ühiskonnas ning suutma anda adekvaatseid hinnanguid. 

Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse 

elukestvale õppele. 

LÕIMING TEISTE AINETEGA 

Inimeseõpetus - vaimne tervis, kehaline aktiivsus, suhtlemisõpetus, inimene ja tema sotsiaalne käitumine. 

Ajalugu - eri ajastute kultuuripanuse mõistmine, tähtsamad ajaloosündmused. 

Geograafia - kliima ja aastaajad, Eesti sisesed kliimaerinevused, puhkemajandus ja selle geograafia, 

transpordiliigid, rahvusvahelised veoteenused. 

Loodusõpetus - aastaaegade vaheldumine looduses, kodukoha loodus. Eesti ilm, ilmastik, temperatuur, tuul, 

sademed, inimese seosed loodusega erinevates elupaikades. 

Bioloogia - pärilikkus. 

Kunstiõpetus - kunstikultuuri arengulugu, kultuuri ja kunsti mõiste, kunsti osa ühiskonnas, kunstiliigid ja žanrid, 

massikunst (foto, film, video, reklaam), vormi-, värvi-, kompositsiooni- ja kirjaõpetuse reeglid. 

Muusikaõpetus - muusikavormide ja -žanrite tundmaõppimine, muusika kuulamine, mõistmine ja hindamine, 

muusikaliste võimete arendamine, muusikaajalugu. 

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, 

andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. Keelteoskus 

võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), 

toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte omandamist toetab integreeritud 

õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, aineteülesed projektid jms). 



IV ÕPPEKAVA LÄBIVATE  TEEMADE KÄSITLEMINE.   

Läbiva teema "Meediaõpetus" õpetamisel peaks õpilasel kujunema harjumus suhelda erinevat tüüpi 

meediatega. Eriti tähtis on sideme tekkimine ja säilimine trükimeediaga. Õpilane õpib nägema seoseid meedia 

osade vahel, õpib meedias orienteeruma, meediat lugema, vaatama ja kuulama, kujundab vajaduse ja 

harjumuse suhelda erinevate meedialiikidega. (Vabaaja harrastused) 

Läbiva teema "Keskkond ja säästev areng" Õpilane tunneb huvi looduse vastu, suhtub loodusesse ja 

kaasinimestesse austusega.Õpilane on kujundamas keskkonda säästvaid hoiakuid ja väärtushinnanguid. 

Arendatakse koostöösuhteid, õpitakse arvestama teiste inimestega (tekstide lugemisel, oma arvamuse 

väljendamisel, vestlustes kaaslastega). Õpilane suhtub austusega teistesse kultuurikeskkondadesse. 

Läbiva teema "Tööalane karjäär ja selle kujundamine" õpetuse fookuses on eetilised hoiakud (nagu 

kohusetunne, ausus, sõnapidamine jne.) Koostööoskused, tööoskused (suhted koolis). Õpilane suudab järgida 

koostegutsemise reegleid, mõistab töö tähtsust. Tähelepanu pööratakse planeerimisele ja iseseisva 

otsustamise õpetamisele. Tekstide kaudu pakutakse selliseid õpikogemusi, mis aitavad noorel inimesel ennast 

tundma õppida, mõista teadmiste ja hariduse seost elukutsetega. Jätkub eneseanalüüsioskuste arendamine 

ning tutvumine elukutsetega. Analüüsitakse hariduse tähtsust.  

V ÕPITULEMUSED  

B1-keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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 

4) seisukohti ja plaane;  

5) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

6) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

7) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

8) vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

9) kasutab võõrkeelseid teatmeallika 

10) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

11) õpistrateegiaid; 

12) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 

Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus: 

                                                       Kuulamine      Lugemine       Rääkimine              Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus                       B 1.1                B 1.1               B 1.1                         B 1.1 



hea ja väga hea õpitulemus            B 1.2                B 1.2               B 1.2                         B 1.2 

 

B2-keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga 

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

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 seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 

teistes valdkondades; 

8) 8 eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpi) seab 

strateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 

 

Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus 

                                                         Kuulamine       Lugemine        Rääkimine       Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus                          B2.1                 B2. 1               B2.1                    B 1.2 

hea ja väga hea õpitulemus               B2.2                 B2.2                B 2.2                   B2.1- 2.2 

 

VI ÕPPESISU  

I  KURSUS –  KORREKTUURKURSUS 

Pere ja kasvatus: 

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 

Inimestevaheline suhtlus: 

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 



Inimene kui indiviid: 

1) iga inimese kordumatu eripära; 

2) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 

3) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; 

Tehnoloogia: 

1) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

2) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

II  KURSUS 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; 

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 

Eesti ja maailm 

1) mitmekultuuriline ühiskond; 

2) rahvastik, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid. 

Elukeskkond: 

1) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid 

III  KURSUS 

Haridus ja töö 

Tööelu: 

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; 

2) tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; 

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; 

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; 

5) töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; 

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; 

7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; 

8) puuetega inimeste töö.  

Inimene kui indiviid: 

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; 

2) iga inimese kordumatu eripära; 



3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; 

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 

Inimestevaheline suhtlus: 

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend 

Keskkond ja tehnoloogia 

Tehnoloogia: 

1) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

2) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

IV KURSUS 

Keskkond ja tehnoloogia 

Tehnoloogia: 

1) teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; 

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

3) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

4) biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 

Geograafiline keskkond: 

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; tööstus ja 

kultuur, kaitsealad 

2) keskkonna jätkusuutlik areng. 

Eesti riik ja rahvas: 

1) geograafiline asend ja kliima 

Inimene kui indiviid: 

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; 

2) iga inimese kordumatu eripära; 

3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; 

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 



Inimestevaheline suhtlus: 

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 

Kultuur kui looming: 

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; 

V KURSUS 

Pere ja kasvatus: 

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak jne. 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

1) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 

Tehnoloogia: 

1) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; 

2) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

VI KURSUS 

Haridus: 

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; 

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; 

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; 

5) elukestev õpe. 

Tööelu: 

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimin 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu 

ÕPPETEGEVUS  

Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka 

väljaspool tundi. Õpilane loeb autentseid ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse 



mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad loovat lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks 

ning keerukamate keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus 

õpilane saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, 

tööintervjuul, olmesfääris). 

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keeltevahelisi 

seoseid ning jälgima oma keelekasutust. 

Õpetaja planeerib koos õpilasega tööd, et saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. 

Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused. 

TEGEVUSED 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus); 

4) loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi); 

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; 

6) argumenteerimisoskuse arendamine (nt väitlus, vaidlus); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine); 

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet). 

HINDAMINE 

Hindamisel lähtutakse Tartu H.Masingu kooli hindamisjuhendist. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute 

ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava 

taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemused sisaldavad hoiakuid ja väärtusi, mille kohta antakse sõnalist 

tagasisidet. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. 

 


