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I klass – prantsuse keel 
1. Õppematerjalid 
15 tunniline eelkursus I klassile – koostanud Lauri Leesi 

Õpik: Lauri Leesi "Prantsuse keel, minu arm" 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta 

Kuulamiskassett lauludega 

 

2. Õppetegevus  

I klassis tutvutakse prantsuse keele häälduskursusega, tähelepanu pööratakse tööle lihtsama 
sõnavaraga, samuti lihtsamate tekstide lugemisele, õpitakse pähe lühikesi dialooge ja 
salmikesi, omandatakse mõned laulukesed. Eesmärgiks on huvi äratamine prantsuse keele 
õppimise, Prantsusmaa ja prantsuse kultuuri vastu. Esile hakkavad tõusma ka 
ainetevahelised seosed, mida õpetaja peab tundides osavalt leidma, kuna ka eesti keeles 
õpitakse prantsuse autorite teoseid.  

 

3. Õppesisu  

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad  

3.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus.  

3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased. 

3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 

3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti, eesti 
keel,eestlane, pealinn, riigilipp.  

3.1.5. PRANTSUSMAA: keel, pealinn, hümn, prantsuse luuletused, laulud. 

3.1.6 PARIIS: vaatamisväärused, muuseumid; 

3.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad. 

3.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, kooliruumid, õppevahendid. 

3.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 
pühad.  

 

3.2 Prantsuse keel: 
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• nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine (põhireegel); 

• artikkel: määrav ja umbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 
kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la; 

• omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 
beau (bel), belle (nouveau), nouvel, nouvelle jt; mitmuse moodustamine (põhireegel); näitav 
omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, ton, ta, tes jt;  

• arvsõna: põhiarvud (1–20) 

• asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je - moi, tu - toi jt; asesõna sihitise ja 
sihitismäärusena (le; lui) ning nende kasutamise põhireegel; 

• tegusõna: I ja III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine ainsuse olevikus 

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad devant, derrière, sur, sous jt; 

• lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause  

• õigekiri: sõnade ainsuse olevikus pööramine, arvsõnad (1-10) 

 

4. Õpitulemused  

4.1. I klassi lõpetaja kuulamisel: 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;  

4.2. I klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

• õpitud sõnavara piires rääkida endast; 

• küsitleda oma kaaslast;  

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt; 

4.3. I klassi lõpetaja lugemisel: 

• oskab lugeda õpitud teksti; oskab seda tõlkida eesti keelde; 

4.4. I klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

• eeskuju järgi kirjutada, on omandanud võõrtähtede kirjatehnika; 

  

5. Hindamine  

5.1. I klassi õpilast hinnatakse esimese 15 tunni jooksul suuliste hinnangutega; õpetaja 
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   peab leidma iga õppuri innustamiseks individuaalse tee; 

5.2. alustades tööd õpikuga, lisandub ka numbriline hindamine, kuid alles siis, kui  

   õpilane on jõudnud arusaamisele, mida hinnatakse; 

5.3 kirjalikud tööd: tunnikontrollid pööramise, põhiarvude ja artklite õigekirja ning  

   kasutamise kohta. 
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II klass – prantsuse keel 
 

1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi  “Prantsuse keel, minu arm”. 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjalid Prantsusmaa ja Pariisi kohta, CD-plaat 
lauludega ja häälduskursusega. 

 

2. Õppetegevus 

II  klassi esimesel poolaastal toimub esimeses klassis omandatud teadmiste kordamine. 
Teisel poolaastal jätkub töö õpiku teise osaga. Tähelepanu pööratakse hääldusele, tööle 
lihtsama sõnavaraga, lihtsamate tekstide lugemisele ja jutustamisele, tegusõnade 
pööramisele. Õpitakse pähe luuletusi, dialooge, laulukesi, võetakse kasutusele harjutuste 
vihik. Jätkub töö kaustikuga tähtsamate reeglite ja tegusõnade pööramise kinnistamiseks. 
Eesmärgiks on huvi äratamine prantsuse keele õppimise, Prantsusmaa ja prantsuse kultuuri 
vastu. Jätkuvalt leiab õpetaja tundides ainetevahelisi seoseid, kuna ka emakeeles 
käsitletakse prantsuse autorite teoseid (emakeeles on kasutusel “Väikese eurooplase 
lugemik”). 

 

3. Õppesisu 

3.1. Kõnearendus- ja  lugemisteemad 

3.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus 
3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased 
3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused 
3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI:aastaajad ja ilm;loomad, linnud, taimed; 

            Eesti, eesti keel, rahvus 

3.1.5. PRANTSUSMAA: keel, rahvus, pealinn, maakonnad, linnad, prantsuse                  
            luuletused ja laulud, hümn, ajaloolised isikud 

3.1.6. PARIIS: vaatamisväärsused, muuseumid 
3.1.7. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, teater,  

            viisakusväljendid 

3.1.8. KOOL: õppevahendid 
 

3.2. Keeleteadmised 

3.2.1.         LAUSEÕPETUS:lihtlause; eitav lause (ne … pas, n` … pas); küsilause õpitud                                                                                            

                  konstruktsioonidena; lihtlausete ühendamine sidesõnadega; käsklause; 
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                  liesoon ja elisioon 

3.2.2.         TEGUSÕNA: reeglipärased ja kõige sagedamini kasutatavad ebareeglipärased  

                  tegusõnad kindla kõneviisi olevikus (avoir, être, aller, faire, boire, lire, dormir, 

                  vouloir); tutvumine enesekohaste tegusõnadega (s`appeler, se laver, se  

                  promener); õpitud tegusõnade õigekiri 

3.2.3.         NIMISÕNA: meessoost ja naissoost nimisõnad; nimisõna soo määramine atrikli 

                  ja muude determinantide järgi (un crayon – une table, ce crayon – cette table,  

                  mon crayon – ma table); mitmuse moodustamise põhireeglid (une tasse – des  

                  tasses) 

3.2.4. ARTIKLID:määravad artiklid (le, la, l´,les); umbmäärased artiklid (un, 
une, des); 

            osaartiklid (de la, de l´ , du, des); suhtumist väljendavad määravad artiklid  

           (tegusõnade  aimer, adorer puhul – le, la, les) 

3.2.5. OMADUSSÕNA: ühildumine nimisõnaga soos ja arvus; naissoo ja 
mitmuse  

            moodustamine (noirs – noires); erandlikud naissoo vormid (blanc – blanche, 

            heureux – heureuse) 

3.2.6. ASESÕNA: isikulised asesõnad (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles); 
omastavad   

            asesõnad (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses); rõhulised asesõnad (moi, toi,  

            lui, elle,  nous, vous, eux, elles); umbisikuline asesõna – on; näitavad asesõnad   

            (ce, cet, cette, ces); küsivad ja siduvad asesõnad (qui, que, où);umbisikulised  

            asesõnad  väljendites (il y a, il pleut) 

3.2.7. EESSÕNA: levinumate eessõnade kasutamine määruste moodustamisel 
(avec,  

            sous, sur, devant jt); eessõnad kohamäärustes (`a, en) 

3.2.8. ARVSÕNA: põhiarvud 1-40; põhiarvude ja järgarvude kasutamine (le 12 
mars,  

            le 1er mai,  Henri Quatre); arvsõnade õigekiri 1-40 

3.2.9. MÄÄRSÕNA: levinumad määrsõnad käibeväljendites (bien, mal);  
            kohamäärused (entre, devant); hulgamäärused (beaucoup); küsivad määrsõnad  

            (pourquoi, comment, guand) 
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4. Õpitulemused 

                 4.1. Teise klassi lõpetaja kuulamisel 

                         -  saab aru tekstidest õpitud sõnavara ulatuses. 

                 4.2. Teise klassi lõpetaja oskab kõnelemisel  

                        -  vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

                        -  rääkida endast õpitud sõnavara piires; 

                        -  küsitleda oma kaaslast; 

                        -  kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

                        -  hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

                  4.3. Teise klassi lõpetaja lugemisel 

                        -  oskab lugeda ja tõlkida õpitud teksti. 

                  4.4. Teise klassi lõpetaja oskab kirjutamisel 

                        -  kirjutada võõrtähti; 

                        -  eeskuju järgi kirjutada kirja; 

                        -  kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust; 

                        -  eeskuju abil teha iseseisvalt kirjalikke harjutusi; 

                        -  kirjutada põhiarve 1-40; 

                        -  kirjutada õigesti õpitud tegusõnu. 

 

 5. Hindamine 

II klassis kasutatakse hindamisel kujundavat hindamist ja numbrilist hindamist (1-5). Õpilase 
teadmisi ja oskusi hinnatakse suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel. Iga õpilase suuline 
vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Iga suuline vastus ei vaja numbrilist 
hinnet. Numbrilise hindamise puhul põhjendab õpetaja vastava hinde saamist. Kirjalikke töid 
hinnatakse numbriliste hinnetega.   
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III klass – prantsuse keel 
 

1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi „Prantsuse keel – minu rõõm“ 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta, CD plaadid 

õpikumaterjalide, laulude ja valmidega, YouTube, Google Maps jm. 

 

2. Õppetegevus 

III klassis arendatakse kõiki osaoskusi, eriti suurt tähelepanu pööratakse hääldusreeglitele, 

tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, eelkõige lugemisele ja tõlkimisele.  Eesmärgiks on 

õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Esile hakkavad tõusma ainete omavahelised 

seosed, kuna ka eesti keeles õpitakse prantsuse autorite teoseid. Samuti  leitakse seoseid 

vene keelega nii dialoogide, tekstide, valmide kui ka grammatika õppimisel.  

 

3. Õppesisu 

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad 

 MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 

 PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu. 

 SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 

 KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad, ja ilm, loomad, linnud, taimed; Eesti 

asukoht, keel, pealinn, riigilipp. 

 PRANTSUSMAA: keel, pealinn, hümn, maakonnad, suuremad linnad, tähtsamad 

riigipühad, prantsuse muinasjutud, luuletused, valmid, laulud. 

 PARIIS: vaatamisväärsused, muuseumid, kirikud, väljakud. 

 IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad,liiklus ja liiklusvahendid. 

 ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õppevahendid, 

koolivaheajad, ametid. 

 HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad. 

3.2. Prantsuse keel: 

* nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine (põhireegel); 

* artikkel: määrav ja ümbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 

kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la; 

* omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 

beau (bel), belle, nouveau (nouvel) , nouvelle jt; mitmuse moodustamine (põhireegel); 

näitav omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, ton, ta, tes jt; 

omadussõna võrdlusastmed (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); 

* arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg; kuupäev; aastaarv; 

* asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je – moi, tu – toi jt; asesõna 

sihitise ja sihitismäärusena (le, lui) ning nende kasutamise põhireegel; umbisikulised 

asesõnad väljendites, näiteks il faut, il y a, il pleut, ça va; umbisikuline asesõna on 

* tegusõna: I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus, minevikus 

(passé composé), passé simple´i äratundmine ja asendamine passé composé´ga; käskiv 

kõneviis, enesekohased tegusõnad; 
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* eessõna: enamkasutatavad eessõnad devant, derrière, sur, sous jt; 

* määrsõna: määrsõna võrdlusastmete moodustamise põhimõte (vite, plus vite, le plus 

vite); hulgamääruslikud sõnad peu de, beaucoup de, plus de; 

* lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine, 

inversiooniga ja inversioonita küsimus); 

* õigekiri 

 

4. Õpitulemused 

4.1. III klassi lõpetaja kuulamisel: 

 saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest; 

4.2. III klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

 küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

4.3. III klassi lõpetaja lugemisel: 

 oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

4.4.  III klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

 eeskuju järgi kirjutada õnnitlus- või tänukaarti, küllakutset; 

 kirjutada kirja sõbrale; 

 kirjutada eeskuju abil lühijutukesi. 

 

5. Hindamine 

5.1. Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel, arvestades 

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. 

5.2. Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja lühike 

analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised vastused ei vaja 

numbrilist hinnet. 

5.3.  Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde saamist 

põhjendada. 

5.4.  Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd teavitatakse 

õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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IV klass – prantsuse keel 
1. Õppematerjalid 
Õpik: Lauri Leesi "Prantsuse keel, minu õnn" 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta 

Kuulamiskassett lauludega 

 

2. Õppetegevus  

IV klassis arendatakse kõiki osaoskusi, tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, samuti 
tekstide jutustamisele. Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Esile 
hakkavad tõusma ainetevahelised seosed, kuna ka eesti keeles õpitakse prantsuse autorite 
teoseid. Tähtis on leida seoseid ka vene keelega, nii 

dialoogide, valmide, tekstide ja grammatika õppimisel. 

 

3. Õppesisu  

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad  

3.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.  

3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, 
keel, pealinn, riigilipp;  

3.1.5. PRANTSUSMAA: keel, pealinn, hümn, maakonnad, tähtsamad pühad; prantsuse 
muinasjutud, valmid, luuletused, laulud. 

3.1.6 PARIIS: vaatamisväärused, muuseumid, kunst; 

3.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid; 

3.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, kooliruumid, 
õppevahendid, koolivaheajad, ametid.  

3.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 
pühad.  

 

3.2 Prantsuse keel: 

• nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine (põhireegel); 
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• artikkel: määrav ja umbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 
kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la; 

• omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 
beau (bel), belle (nouveau), nouvel, nouvelle jt; mitmuse moodustamine (põhireegel); näitav 
omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, ton, ta, tes jt; 
omadussõna võrdlusastmed (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); 

• arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg, kuupäev, aastaarv; 

• asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je - moi, tu - toi jt; asesõna sihitise ja 
sihitismäärusena (le; lui) ning nende kasutamise põhireegel; umbisikulised asesõnad 
väljendites, näiteks il faut, il y a, il pleut, ça va; umbisikuline asesõna on; 

• tegusõna: I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus, minevikus 
(passé composé), passé simple´i äratundmine ja asendamine passé composé´ga ; käskiv 
kõneviis; enesekohased tegusõnad;  

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad devant, derrière, sur, sous jt; 

• määrsõna: määrsõna võrdlusastmete moodustamise põhimõte (vite, plus vite, le plus vite); 
hulgamääruslikud sõnad peu de, beaucoup de, plus de; 

• lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine, inversiooniga 
ja inversioonita 

küsimus); 

• õigekiri: etteütluse kirjutamine õpitud teksti järgi, tegusõnade pööramine.  

 

4. Õpitulemused  

 

4.1. IV klassi lõpetaja kuulamisel: 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;  

4.2. IV klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

• õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  

4.3. IV klassi lõpetaja lugemisel: 
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• oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

4.4. IV klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; 

• kirjutada kirja sõbrale; 

• kirjutada eeskuju abil lühijutukesi; 

• kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada.  

5. Hindamine  

 

5.1. Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel, 

   arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele  

   õpitulemustele. 

5.2. Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja 

   lühike analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised 

   vastused ei vaja numbrilist hinnet. 

5.3. Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde  

   saamist põhjendada. 

5.4. Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd  

   teavitatakse õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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V klass – prantsuse keel 
1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi „Prantsuse keel – minu õnn“ 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta 

CD plaadid laulude ja valmidega, CD plaadid õpikumaterjalidega 

 

2. Õppetegevus 

V klassis arendatakse edasi kõiki osaoskusi, mis on omandatud eelnevates klassides, 

suurt tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, samuti tekstide jutustamisele. 

Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Jätkatakse ainete 

omavahelist seostamist, õpitakse sõnavara võrdlemist näiteks vene ja inglise keelega. 

Dialoogide, tekstide, valmide ja grammatika õppimisel leitakse paralleele teistest 

õpitavatest keeltest. 

 

3. Õppesisu 

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad 
3.1.1.MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 
3.1.2.PEREKOND JA KODU: pereliikmed, vanavanemad, koduloomad, aadress, tänav, maja, 
korter, aed, õu, maakodu 
3.1.3.SÕBRAD: nimi, vanus, välimus, elukoht, ühised tegevused ja hobid 
3.1.4.KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad, ilm,  ilmakaared, loomad, linnud, puud, 
puuviljad, põõsad, marjad, lilled; Eesti asukoht, pealinn, keel, riigilipp. 
3.1.5.PRANTSUSMAA: pealinn, keel, maakonnad, suuremad linnad, hümn, olulised isikud ja 
sündmused ajaloost, tähtsamad riigipühad, tuntud prantsuse autorid, muinasjutud, valmid, 
luuletused ja laulud. 
3.1.6.PARIIS: vaatamisväärsused, kirikud, muuseumid, väljakud, teatrid, kunstiteosed. 
3.1.7.IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, 
kauplused ja müüjad. 
3.1.8.ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, õpetajad, õppeained, õppevahendid, kooliruumid, 
koolivaheajad, ametid. 
3.1.9.HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, reisimine, pühad, raamatud, 
muusika, kunst, vanasõnad, keeled, rahvused, riigid, pealinnad.  
 

3.2.Prantsuse keel: 

 nimisõna: sõnade meessoo- ja naissoovormi ning mitmuse moodustamine 

(põhireegel); naissoo moodustamine rahvuste ja ametite  puhul; ebareeglipärane 

mitmuse moodustamine; 

 artikkel: määrav ja umbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 
kontraheerunud artikkel de l’, au; osaartiklid du, de la, des; 

 omadussõna: omadussõna meessoo- ja naissoovormi üldjuhud ning peamised 
erandid: beau (bel), belle, nouveau (nouvel), nouvelle, vieux (vieil), vieille jt; 
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mitmuse moodustamine (põhireegel ja erandid); omadussõna võrdlusastmed 
(reeglipärased ja ebareeglipärased vormid), omadussõna koht lauses; 

  arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg, kuupäev, aastaarv;  

 määrsõna: hulgamäärused un peu, beaucoup, assez, trop, un kilo, un litre, un 
bouquet jt; küsivad määrsõnad pourquoi, comment, quand jt; kohamäärused 
devant, entre, à gauche, à droite jt; määrsõna võrdlusastmete moodustamise 
põhimõte ( vite, plus vite, le plus vite);  

 asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je – moi, tu – toi jt; asesõna 
sihitise ja sihitismäärusena (le; lui) ning nende kasutamise põhireegel; omastavad 
asesõnad mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs; 
näitavad asesõnad ce, cet, cette, ces; umbisikulised asesõnad väljendites il y a, il 
faut, il pleut,  il est 3 h; umbisikuline asesõna on; näitavad asesõnad celui-ci, celle-
là;  

 eessõna: enamkasutatavad eessõnad derrière, sur, sous, sans, avec, devant, jt; 
eessõnad kohamäärustes à, au, aux, en, pour, chez, de, par; eessõnad 
ajamäärustes avant, après, dans, il y a; eessõna de kasutamine hulka väljendava 
sõna järel ja eituses;  

 tegusõna: I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus 
(présent), täisminevikus (passé composé), kestvas minevikus (imparfait), 
lihttulevikus (futur simple), lähitulevikus (futur proche), lähiminevikus (passé 
récent); passé simple’i äratundmine ja asendamine passé composé’ga; 
enesekohased tegusõnad; käskiv kõneviis jaatavas ja eitavas vormis, erandid; 
sihiliste ja enesekohaste tegusõnade võrdlemine olevikus ja ajavormis passé 
composé;  

 lauseõpetus: liht- ja liitlause, eitav lause ne ... plus, ni ... ni, jamais, rien jt; 
intonatsioon-,  lühi-, pika ning eitava küsimuse moodustamine ning sellele 
vastamine; küsisõna quel vormid ja kasutamine; lihtsamad sidesõnad  quand, 
parce que, car jt;  

 õigekiri: tegusõnade pööramine, arvsõnad, etteütluse kirjutamine õpitud teksti 
järgi.  
 

4. Õpitulemused 

4.1. V klassi lõpetaja kuulamisel:  

 saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest 
4.2. V klassi lõpetaja oskab kõnelemisel:  

 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires;  

 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

 küsitleda oma kaaslast ja antud infot edasi anda; 

 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt, kasutades õpitud foneetikareegleid. 
4.3. V klassi lõpetaja oskab lugemisel:  

 leida tekstist olulist; 

 tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

 muuta tegusõnad ajavormist passé simple ajavormi passé composé. 
4.4. V klassi lõpetaja oskab kirjutamisel:  

 eeskuju järgi kirjutada küllakutset, tänukirja, õnnitluskaarti;  
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 kirjutada kirja sõbrale, jõuluvanale, vanematele; 

 kirjutada eeskuju abil lühikirjandit; 

 kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada. 
 
5.  Hindamine 

5.1. Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ja kirjalike tööde alusel, arvestades 
õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. 
5.2. Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja lühike 
analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised vastused ei vaja 
numbrilist hinnet. 
5.3. Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde saamist 
põhjendada. 
5.4. Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd teavitatakse 
õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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VI klass – prantsuse keel 
1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi „Prantsuse keel – minu õnn“ 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta, CD plaadid, 

YouTube, Google Maps jm interaktiivsed võimalused. 

 

2. Õppetegevus 

VI klassis arendatakse endiselt kõiki osaoskusi, eriti suurt tähelepanu pööratakse hääldusele, 

tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, eelkõige lugemisele ja tõlkimisele.  Eesmärgiks on 

õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Esile hakkavad tõusma ainete omavahelised 

seosed, eriti teiste võõrkeeltega (inglise keel, vene keel). Seoseid ilmnevad nii dialoogide, 

tekstide, valmide kuid ka grammatika õppimisel.  

 

3. Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad 

 MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 

 PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu. 

 SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 

 KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad, ilm, loomad, linnud, taimed; Eesti 

asukoht, keel, pealinn, riigilipp. 

 PRANTSUSMAA: keel, pealinn, hümn, maakonnad, suuremad linnad, tähtsamad 

riigipühad, prantsuse muinasjutud, luuletused, valmid, laulud. 

 PARIIS: vaatamisväärsused, muuseumid, kirikud, väljakud. 

 IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid; 

kuidas küsida teed. 

 ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õppevahendid, 

koolivaheajad, ametid. 

 HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad, jõulud meil ja Prantsusmaal; õnnesoovide vormistamine 

prantsuse keeles 

Prantsuse keel: 

* nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine + erandid; 

* artikkel: määrav ja ümbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 

kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la, des; 

* omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 

beau (bel), belle, nouveau (nouvel) , Novelle, veiux (vieil), vielle; mitmuse moodustamine 

(põhireegel); näitav omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, 

ton, ta, tes jt; omadussõna võrdlusastmed (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); 

* arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg; kuupäev; aastaarv; 
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* asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je – moi, tu – toi jt; asesõna 

sihitise ja sihitismäärusena (le, lui) ning nende kasutamise põhireegel; umbisikulised 

asesõnad väljendites, näiteks il faut, il y a, il pleut, ça va; umbisikuline asesõna on 

* tegusõna: I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus, minevikus 

(passé composé), passé simple´i äratundmine ja asendamine passé composé´ga; käskiv 

kõneviis, enesekohased tegusõnad; tuleviku tegevuse nüansside eristamine (lähim 

tulevik, lihttulevik), mineviku tegevuse nüansside eristamine (lähim minevik, täisminevik) 

* eessõna: enamkasutatavad eessõnad devant, derrière, sur, sous, avant, après, jusqu’à, 

à partir de jt; 

* määrsõna: määrsõna võrdlusastmete moodustamise põhimõte (vite, plus vite, le plus 

vite); hulgamääruslikud sõnad peu de, beaucoup de, plus de; 

* lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine, 

inversiooniga ja inversioonita küsimus); 

* õigekiri 

 

4. Õpitulemused 

VI klassi lõpetaja kuulamisel: 

 saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest; 

VI klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

 oskab eristada tuleviku tegevuse nüansse (lähim tulevik, lihttulevik) ja mineviku 

tegevuse nüansse (lähim minevik, täisminevik) 

 küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

VI klassi lõpetaja lugemisel: 

 oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

 VI klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

 eeskuju järgi kirjutada õnnitlus- või tänukaarti, küllakutset; 

 kirjutada kirja; 

 kirjutada lühijutukesi. 

 

5. Hindamine 

 Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. 
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 Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja 

lühike analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised 

vastused ei vaja numbrilist hinnet. 

 Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde saamist 

põhjendada. 

 Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd 

teavitatakse õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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VII klass – prantsuse keel 
1. Õppesisu 

III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised: Ma journée de travail, Comment écrire une lettre? 

Riigid ja nende kultuur: Les églises de Paris, la révolution française, la France, les proverbes français, 

les rois de France, Jeanne d'Arc, la Gaule, les contes français, les fêtes religieuses, les grands hommes 

de France. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: Les dialogues différents. 

Vaba aeg: La journée de travail, l'hiver, les vêtements, le voyage en France. 

 
           

LAUSEÕPETUS Liitlause konstruktsioonid ja loogiliste 

seoste väljendamine side-, määr- ja 

eessõnade abil: 

põhjus : comme, puisque;  

tagajärg : alors, donc, c’est pourquoi; 

eesmärk : pour, pour que, afin que; 

vastandamine : alors que, par contre, au 

lieu de, pourtant, bien que, malgré; 

ajalaused: aegade ja kõneviiside 

kasutamine eelnevuse, samaaegsuse ja 

järgnevuse märkimisel : avant que, après 

que, pendant que; 

tingimuslaused: si + imparfait; 

otse- ja kaudsihitis; 
kaudne kõne olevikus (Pierre me demande: 

"Vas-tu au marché? Pierre me demande si je 

vais au marché. Louis me demande: "Que fais-

tu?" Louis me demande ce que je fais.) 

TEGUSÕNA Kindla kõneviisi aegade présent, passé 

composé, passé simple, imparfait, futur 

simple, futur proche, passé immédiat, plus-

que-parfait moodustamine ja kasutamine; 

tingiva kõneviisi aja conditionnel présent’i 

moodustamine ja kasutamine (si + 

imparfait: si je le savais moi-même); 
tegusõna passiivne vorm (La fenêtre est 

fermée. Le livre est ouvert. Les pommes sont 

mangées. Le livre est écrit par Perrault. La 
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terre est couverte de neige.) 

gerundiiv ehk des-vormi gérondif (en 

saluant, en mangeant) 
levinumate verbide subjunktiivi aja subjonctif 

présent’i moodustamine ja selle kasutamine 

õpitud väljendites (Je ne veux pas que tu 

partes. Je veux que tu restes. Je veux que tu 

sois avec nous tout  l'été.); käskiv kõneviis: 

Sois attentif! Soyez polis! 
Aegade ühildumise põhireegel. 

Pierre a dit: "Je suis malade." Pierre dit qu'il est 

malade. Pierre a dit: "Je suis malade." Pierre a 

dit qu'il était malade. 

Tegusõna falloir: il faut, il a fallu, il fallait, il 

faudra. 

Abitegusõnade (aller, venir, faire) kasutamine: 

Nous allons manger.Nous venons de manger. 

Vous me faites pleurer. Je me fais faire un 

nouveau cosfume.  

Tegusõna faire: Je fais de la gymnastique, je 

fais du sport, je fais de la guitare. 

Otsese kõne muutmisel kaudseks tuleb silmas 

pidada sõnade (aujourd'hui, hier, demain, ce 

matin, etc) muutumist mineviku lauses: Pierre 

m'a dit: "Hier j'ai été au cinéma." Pierre a dit 

que la veille il avait été au cinéma. 

aujourd'hui - ce jour-là 

demain - le lendemain = le jour suivant 

hier - la veille = le jour précédent 

ce soir - ce soir-là 

ce matin - ce matin-là 

cette année - cette année-là 

l'année passée - l'année précédente 

Tegusõnad, mis nõuavad eessõna de 
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kasutamist: 

Je veux parler de toi. 

Verbid préférer, aimer, admirer, détester + le, 

la, les: Je préfère le thé. J'aime la limonade. Il 

déteste les pommes de terre. 

Tegusõna servir: 

ÇA SERT À QUOI? Le couteau sert à couper le 

pain, la viande, etc. 

La cuiller sert à manger le potage. 

Le participe présent: 

Le garçon parlant anglais. 

Tegusõna jouer: jouer + à / jouer + de 

Il joue au football. Ils jouent du piano. 

NIMISÕNA Nimisõna moodustamine omadus- või 

tegusõnast: 

beau – la beauté,  

commencer – le commencement, 

enseigner –  l’enseignement; 

uute nimisõnade moodustamine ees- ja 

järelliidete abil:  

 le boulanger – la boulangerie, 

 le fromage – la fromagerie. 

 

Õigekiri: 

un ceuf - des ceufs [o] 

un bceuf- desb ceufs[ bo] 

un os - des os [o] 

Rahvused ja keeled:  

Les Français habitent en France et parlent 

français. 

Les Anglais habitent en Angleterre et parlent 

anglais. 
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ARTIKLID Artiklite kasutamine: terviku ja osa 

märkimine artikliga, määratletuse ja 

määramatuse, üksiku ja üldise märkimine 

artikli abil nimisõna tüübi järgi 

(loendamatud ja loendatavad, abstraktsed ja 

konkreetsed sõnad): 

 

L’homme est mortel. Le fromage est sur la 

table. La porte estblance.   

Il y a un livre sur la table. Il y a de l’eau 

dans la cave. Il faut du courage pour faire 

ce travail; 

artikli ärajätmine ja asendamine vormiga 

de : 

Je prends une tasse de thé. 
Je ne mange pas de viande. 

Un verre d'eau, s'il vous plaît. 

Osaartikli kasutamine:  

Je prends du lait, de la crème du fromage, des 

oeufs. 

 

OMADUSSÕNA Erandlike omadussõnade võrdlusastmed: 

bon – meilleur – le meilleur; 

Rasked omadussõnad (3 vormi): 

beau, bel - belle 

nouveau, nouvel - nouvelle 

vieux, vieil - vieille 

Rasked omadussõnad: 
blanc, blanche - valge 

rou& rousse - punapâine 

gros, grosse - paks 

gras, grasse - rasvane 

doux, douce - ôrn, hell 

faux, fausse - vôlts, vale 

neuf, neuve - uus, kulumata 

vif, vive - elav 
Nimisõna ees asuvad järgmised omadusõnad:  

bon, mauvais, petit /grand, joli, beau, jeune, 
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vieux, nouveau, ancien, haut, large, 

nombreux, célèbre, vrai, gros, cher: 

un grand tapis vert 

un célèbre écrivain français 
Tegusõnast tuletatud omadussõna adjectif 

verbal: 

intéresser - intéressant, intéressante, charmer - 

charmé, charmée 

 

ASESÕNA Omastavad asesõnad: 
le mien, la mienne, les miens, les miennes,  le 

tien (Est-ce ton chien? - Oui, c'est le mien. Est-

ce vofre chat? - Non, ce n'est pas le nôtre, c'est 

le leur.) 

otsesihitise COD ja kaudsihitise COI  

funktsioonis isikulised asesõnad ning 

nende asukoht lauses;  

COD: me, te, le, la, l’, nous, vous, les; 

COI: me, te, lui, nous, vous, leur, en, y; 
Donne-Iui une pomme! Donne-leur des 

pommes! 

Regarde-le!R egarde-Ia!R egarde-les 
Asesõna tous: Chantons tous! 

Asesõna en: J'en ai deux. 

Asesõna y: Il y va. 

Küsivad asesõnad:  

lequel - lesquels 

Iaquelle - lesquelles 

Il y a deux livre sur la table. Lequel prends-tu? 

II y a deux pommes sur la table. Laquelle 

préfères-tu? 

 

EESSÕNA Loogilisi seoseid (põhjus, vastandus, 

eesmärk) väljendavad eessõnad: 

pour, grâce à, malgré;  
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eessõnad à ja de levinumate tegusõnade 

konstruktsioonides infinitiivide ja 

nimisõnaliste sihtistega :  

commencer à,  avoir besoin de,  
parler de. 

Eessõna en kasutamine: 

en janvier, en été, en France, etc. 

Eessõnad de ja en "materjalide" ees: 

la hache d'or = la hache en or 

le couteau d'argent = le couteau en argent 

la croix de fer = la croix en fer 

KÜSISÕNA Küsisõnad:  

quel, quelle, combien, comment, quand, où, 

etc.  

Küsimuste moodustamine: 
Quel jour sommes-nous? Quelle date sommes-

nous? Ton anniversaire, c'est quand? 

MÄÄRSÕNA Määrsõnade moodustamine omadussõnast: 
 chaud, chaude - chaudement 

froid, froide - froidement 

ajamäärused : 

depuis, pendant, longtemps; 

erandlike määrsõnadesõnade 

võrdlusastmed: 
bien – mieux – le mieux. 

ARVSÕNA Arvsõnade  õigekiri: 

trente, trente et un, cinquante-deux, cent, 

deux cents, etc. 

 

 

      

          2. Õppetegevus 

Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast võõrkeeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse võrdselt, 

suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast suunatakse õpitavat 

keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased õpivad lähenema keeleõppele 

analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste 
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keelekasutusvigu. Teemade käsitlemisel pööratakse tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ja 

kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased 

mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning oskavad neid arvestada. Õpilane õpib väärtustama 

mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ning arvestama erinevate seisukohtadega. 

Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) loovtööde kirjutamine (sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad); 

4) projektitööd;  

5) lühiettekanded (pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde kokkuvõtted); 

6) rolli- ja suhtlusmängud;  

7) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet). 

3. Hindamine 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.  
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VIII klass – prantsuse keel 
 

1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi „Prantsuse keel – VIII klass“ 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta, CD plaadid, 

YouTube, Google Maps jm interaktiivsed võimalused. 

 

2. Õppetegevus 

VIII klassis arendatakse kõiki osaoskusi, eriti suurt tähelepanu pööratakse ebareeglipäraste 

verbide pööramisele , tähelepanu pööratakse ka tööle sõnavaraga, eelkõige lugemisele ja 

tõlkimisele.  Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Juba on ilmnenud 

prantsuse keele seotus teiste õppeainetega: ajalugu, geograafia, kunst, muusika, 

loodusteadused jm. 

 

3. Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad 

 MINA JA KOOL: minu kool, minu klass, õppeained, haridus meil ja Prantsusmaal. 

 PEREKOND JA KODU: minu kodu, minu korter, minu tuba, minu pere. 

 SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 

 KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad, ja ilm, loomad, linnud, taimed; Eesti 

asukoht, keel, pealinn, riigilipp, riigikord. 

 PRANTSUSMAA: riigikord, pealinn, hümn, maakonnad, suuremad linnad, 

tähtsamad riigipühad, prantsuse muinasjutud, luuletused, valmid, laulud. 

 PARIIS: vaatamisväärsused, muuseumid, kirikud, väljakud. 

 IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid. 

 ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õppevahendid, 

koolivaheajad, ametid. 

 HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad, ajad ja kombed. 

 

Prantsuse keel: 

* nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine (põhireegel); 

* artikkel: määrav ja ümbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 

kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la; 

* omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 

beau (bel), belle, nouveau (nouvel) , nouvelle jt; mitmuse moodustamine (põhireegel); 

näitav omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, ton, ta, tes jt; 

omadussõna võrdlusastmed (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); 

* arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg; kuupäev; aastaarv; 
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* asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je – moi, tu – toi jt; asesõna 

sihitise ja sihitismäärusena (le, lui) ning nende kasutamise põhireegel; umbisikulised 

asesõnad väljendites, näiteks il faut, il y a, il pleut, ça va; umbisikuline asesõna on 

* tegusõna: I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus, minevikus 

(passé composé), passé simple´i äratundmine ja asendamine passé composé´ga; käskiv 

kõneviis, enesekohased tegusõnad; tingiv kõneviis ja subjunktiiv (peamised ernadid 

subjunktiivi olevikus ja elementaarne kasutamine) 

* eessõna: enamkasutatavad eessõnad à, de, sur, sous, devant, derrière, avant, après, à 

partir de, jusqu’à jt; 

* määrsõna: määrsõna võrdlusastmete moodustamise põhimõte (vite, plus vite, le plus 

vite); hulgamääruslikud sõnad peu de, beaucoup de, plus de, assez de, trop de 

* lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine, 

inversiooniga ja inversioonita küsimus); 

* õigekiri 

 

4. Õpitulemused 

VIII klassi lõpetaja kuulamisel: 

 saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest; 

VIII klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

 küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

 klassi lõpetaja lugemisel: 

 oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

 VIII klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

 eeskuju järgi kirjutada õnnitlus- või tänukaarti, küllakutset; 

 kirjutada kirja; 

 kirjutada lühijutukesi. 

 

5. Hindamine 

 Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. 
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 Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja 

lühike analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised 

vastused ei vaja numbrilist hinnet. 

 Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde 

saamist põhjendada. 

 Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd 

teavitatakse õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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IX klass – prantsuse keel 
1. Õppematerjalid 

Õpik: Lauri Leesi „Prantsuse keel – IX klass“ 

Pariisi kaart, Prantsusmaa kaart, pildimaterjal Prantsusmaa ja Pariisi kohta, CD plaadid, 

YouTube, Google Maps jm interaktiivsed võimalused. 

2. Õppetegevus 

IX klassis arendatakse kõiki osaoskusi, eriti suurt tähelepanu pööratakse suhtluskeelele, 

tähelepanu pööratakse ka sõnavara kordamisele ja kinnistumisele.  Eesmärgiks on õpiku 

materjal hästi ja põhjalikult omandada. Prantsuse keele seotus teiste õppeainetega on juba 

kindlalt välja kujunenud: teised võõrkeeled (inglise keel, vene keel), ajalugu, geograafia, 

kunst, muusika, loodusteadused jm. 

3. Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad 

 MINA JA ÜHISKOND: minu kool, minu klass, õppeained, haridus meil ja 

Prantsusmaal. 

 PEREKOND JA KODU: minu kodu, minu korter, minu tuba, minu pere. 

 SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, hobid. 

 KESKKOND, KODUKOHT, EESTI (põhjalikum käsitlus): aastaajad, ja ilm, loomad, 

linnud, taimed; Eesti asukoht, riigikord, pealinn, riigilipp. 

 PRANTSUSMAA (põhjalikum käsitlus): riigikord, pealinn, hümn, ajaloolised 

provintsid, suuremad linnad, tähtsamad riigipühad, prantsuse väärtkirjandus 

(Rabelais, La Fontaine, Voltaire, Musset, Verlaine, Daudet, Saint-Exupéry, Prévert 

jt.) 

 PARIIS: vaatamisväärsused, muuseumid, kirikud, väljakud. 

 IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid. 

 ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õppevahendid, 

koolivaheajad, ametid. 

 HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad, ajad ja kombed. 

 

Prantsuse keel: 

* nimisõna: sõnade naissoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine (põhireegel); 

* artikkel: määrav ja ümbmäärane artikkel ainsuses ja mitmuses; elideerunud ja 

kontraheerunud artikkel; osaartikkel du, de la; 

* omadussõna: omadussõna naissoo- ja meessoovormi üldjuhud ning peamised erandid: 

beau (bel), belle, nouveau (nouvel) , Novelle, vieux (viel), vieille; mitmuse moodustamine 

(põhireegel); näitav omadussõna ce, cet, cette, ces; omastav omadussõna mon, ma, mes, 

ton, ta, tes jt; omadussõna võrdlusastmed (reeglipärased ja ebareeglipärased vormid); 

* arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg; kuupäev; aastaarv; 
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* asesõna: isikulise asesõna rõhuta ja rõhulised vormid je – moi, tu – toi jt; asesõna 

sihitise ja sihitismäärusena (le, lui) ning nende kasutamise põhireegel; umbisikulised 

asesõnad väljendites, näiteks il faut, il y a, il pleut, ça va; umbisikuline asesõna on 

* tegusõna: prantsuse keele neli tegumoodi (kindel, käskiv, tingiv kõneviis ja subjunktiiv); 

I, II, III rühma enamkasutatavate tegusõnade pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, 

enesekohased tegusõnad; tingiva kõneviisi ja subjunktiivi kinnistumine kõnes ja kirjas 

* eessõna: enamkasutatavad eessõnad à, de, sur, sous, devant, derrière, avant, après, à 

partir de, jusqu’à, sans, avec jt; 

* määrsõna: määrsõna võrdlusastmete moodustamise põhimõte (vite, plus vite, le plus 

vite); hulgamääruslikud sõnad peu de, beaucoup de, plus de, assez de, trop de 

* lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine, 

inversiooniga ja inversioonita küsimus); otsene ja kaudne küsimus; aegade ühildumine. 

* õigekiri 

 

4. Õpitulemused 

IX klassi lõpetaja kuulamisel: 

 Valdab prantsuse keelt B1 tasemel; saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest; 

IX klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

 tutvustada ennast ja teisi; vestelda argielust ja plaanidest 

 küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt. 

IX klassi lõpetaja lugemisel: 

 oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida keskmise raskusega teksti eesti keelde; 

 IX klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

 kirjutada õnnitlus- või tänukaarti, küllakutset; 

 kirjutada kirja sõbrale; 

 kirjutada lühijutukesi. 

 

5. Hindamine 

 Hinnata õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. 
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 Iga õpilase suuline vastus väärib heatahtlikku tähelepanu ja julgustust. Õpetaja lühike 

analüüs olgu tõene, et sellest oleks kasu ka kaasõpilastel. Kõik suulised vastused ei 

vaja numbrilist hinnet. 

 Kui suulist vastust hinnatakse numbritega, siis tuleb õpetajal vastava hinde saamist 

põhjendada. 

 Kirjalikke töid hindame numbriliste hinnetega. Enne vastavat kirjalikku tööd 

teavitatakse õpilast antud töö hindamise kriteeriumist. 
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III klass – vene keel 
2. Õppematerjalid 
Õpik: Lauri Leesi "Vene keel, minu arm" 

Pildimaterjal Venemaa, Moskva ja Sankt- Peterburgi kohta. 

Kuulamisplaat lauludega 

 

2. Õppetegevus  

III klassis arendatakse kõiki osaoskusi, tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, samuti 

tekstide jutustamisele. III klassi alguses õpitakse vene tähestikku, ilma milleta oleks mateiali 

omandamine võimatu. Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult omandada. Esile 

hakkavad tõusma ainetevahelised seosed, kuna ka eesti keeles õpitakse vene autorite 

teoseid. Samuti võimaldab vene keel tõmmata paralleele prantsuse keelega. 

 

3. Õppesisu  

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad  

3.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.  

3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, 

keel, pealinn, riigilipp;  

3.1.5. Vene keel: keel, pealinn, tähtsamad pühad; luuletused, laulud. 

3.1.6 Moskva, Sankt-Peterburg: vaatamisväärused, muuseumid; 

3.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid; 

3.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad.  

3.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 

pühad.  
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3.2 Vene keel: 

• nimisõna: sõnade naissoo-, kesksoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine 

(põhireegel); 

• omadussõna: omadussõna naissoo-, kesksoo- ja meessoovormi üldjuhud; näitav 

omadussõna это; omastav omadussõna : мой, моя, моё, твой, твоя, твоё – мои, твои;  

• arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg, kuupäev, aastaarv; 

• asesõna sihitise ja sihitismäärusena (мне, тебе, ему, ей );  

• tegusõna: sihiliste ja enesekohaste tegusõnade pööramine olevikus  

• lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine); 

• õigekiri: etteütluse kirjutamine õpitud teksti järgi.  

 

4. Õpitulemused  

4.1. III klassi lõpetaja kuulamisel: 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;  

4.2. III klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

• õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  

4.3. III klassi lõpetaja lugemisel: 

• oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

4.4. III klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

• • kirjutada kirja sõbrale; 

• kirjutada eeskuju abil lühijutukesi; 

• kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada.  
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5. Hindamine 

I kooliastmes hinnatakse kõiki vene keele osaoskusi eraldi selleks, et juba eos vältida 

baasteadmistes lünkade tekkimist. Neljanda õppeveerandi lõpus saab õpilane 

tagasiside hinde vormis kõigi osaoskuste kohta (lisaks suulise koos kommentaaridega).  

Kogu aasta materjali põhiteemasid (kõigi osaoskuste kontroll) hõlmav kokkuvõttev töö 

sooritatakse neljanda õppeveerandi lõpus.  

 

Hindamisel kasutatakse järgmisi meetodeid: 

Kirjalikud kontrolltööd/testid sisaldavad tavaliselt erinevaid osaoskusi või keeleteadmisi 

kontrollivaid ülesandeid, mis eeldavaid lühikesi vastuseid (valikvastusega ülesanded, õige-

vale vastusega küsimused, lünktekstid jne).  

Suuline esitlus võib madalamal keeleoskustasemel olla igapäevasel õpilast vahetult 

puudutaval teemal (nt minu hobi) ja kõrgemal keeleoskustasemel nt probleemikäsitlus. 

Esinetakse õpitud teemal, kusjuures pööratakse tähelepanu nii sisule kui esitlusoskusele. 

Teiste kuulamine annab grupile võimaluse üksteiselt õppida ja arendab analüüsivõimet.  

 

 

Vene keele tööplaan III klass 

 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 1   

 1. tund 

Loeme läbi lk. 3 L. Leesi „Saateks”. Seejärel vaatame 

tabelit lk. 7. Õpetaja kirjutab tahvlile tähed, mis on lk 

4, õpilased kirjutavad need vihikusse. Loeme lk 4, 

Tõlgi! 

Kodus: lk. 4 l.t., Vih. kirj. 

Ээ 

Тт 

Яя 

Rida vahele, mille lõpetab 

kodus. 

NB Kõike mida 

loeme, peame ka 

tõlkima!!! 

 

 2. tund 

Loeme, tõlgime lk. 5,6 

Kodus: lk 5,6 l.t., vih. kirj. 

Кк 

Кто это? 

 

 3. tund 

Loeme, tõlgime lk. 7, Tabeli viimane lahter! 

Kodus: lk 7 l.t., vih. kirj. 

Пп  
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 Урок 2   

 1. tund 

Loeme lk. 11 tabel 1. lõik. Loeme tõlgime lk. 8 

 

Kodus: lk. 8 l.t., Vih. kirj. 

Д д 

И и 

 

 2. tund 

Loeme, tõlgime lk. 9. Tabeli viimane lõik (naiss. Ja 

meess.) 

Kodus: lk 9 l.t., vih. kirj. 

Это Дима. 

Это Ида. 

 

 3. tund 

Loeme, tõlgime lk. 10, 11, Tabeli 3. lõik 

Kodus: lk 10, 11 l.t., vih. kirj. 

А это я сам ( сама).  

    

 Урок 3   

 1. tund 

Loeme lk. 12 tabel 2. lõik. Loeme tõlgime lk. 8 

 

Kodus: lk. 12  l.t., Vih. kirj. 

Р р 

Н н 

С с 

 

 2. tund 

Loeme, tõlgime lk. 13 (15!). Tabeli lk. 15 1. Ja 2. lõik  

Kodus: lk 13 l.t., vih. kirj. 

Это рая и Нина. 

 

Это соня и Митя. 

Loeme ka lk. 15! 

 3. tund  

Что это? (Ч ч) 

окно, перо, доска, стол  - leiame need esemed 

klassist. Laused tõlkida!  Tabel lk. 15 viimane. lõik 

Kodus: lk 14 l.t., vih. kirj. 

Ч ч 

 

Что это? 

Loeme ka lk. 15! 

    

 

 Урок 4   

 1. tund 

Это я. – Это ты. 

Lk. 16 Л л Ы ы  

Loeme lk. 15 tabel  keskmine.  Лена Молоко  

 

Л л  

 

Ы ы 
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Kodus: lk. 16  l.t., Vih. kirj. 

 2. tund 

Loeme, tõlgime lk. 13 (15!). Tabeli lk. 15 1. Ja 2. lõik  

Kodus: lk 13 l.t., vih. kirj. 

Это мыло. 

Кто это? 

Это я, а это ты. 

 

 3. tund  

Что это такое? (küsimus pähe õppida) 

Eitus –   не 

 нет, ....... не 

 Kodus: lk 18, 19  l.t.,  

Нет, это не сок. 

Нет, это не дядя. 

Это папа. 

Töö ainult klassis. 

    

 Урок 5   

 1. tund 

Kordame eituse moodustamist lk. 18 

Loeme lk. 20  

Vihik. kirj.  

 

Kodus: lk. 20  l.t., Vih. kirj. 

В в в Вв 

Х х 

ь 

Tunnis leida aega, 

et harjutada 

õpitud sõnade 

kirjutamist tahvlile 

ja lhekestele! 

 2. tund 

Loeme, tõlgime lk. 21  

Numbrid 1 - 4 p. juba tunnis 

Tabeli lk. 23 1. lõik  

Kodus: lk 21 l.t., vih. kirj. 

Это Вова. 

Это Вера 

Это моя мать. 

 

 3. tund  

Lk. 22 dial. l.t. ja vaadata oos lk. 148 tõlget! 

Edaspidi kasutada õppimisel ja vastamisel dial. 

tõlkeid. 

 

 Kodus: lk 22, 23  l.t.,  

Один два три четыре 

 

 Диктант 

Это мыло. Нет, это не сок. 

Это Вера. Это моя мамть. 

 

Kirjatähti  harjutada mitte üksikult, vaid sõnas!!! 

    

 Урок 6   

 1. tund 

Lk. 24  Ш У 

Tabelist loeme lk. 27 keskm. lõik! 

uued sõnad: мышь - мышка, петух, кошка, кукла, 

  

Ш ш 

У у (tuletame meelde Ч) 
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Kodus: lk. 24  l.t., Vih. kirj. korrata numbrid 1-4! 

 2. tund 

Loeme, lk. 25 numbreid 1 – 4 koos uued sõnad 5 – 8! 

Lk. 26 dial. l.t.  

 

Kodus: lk 26 dial. l.t.p. tõlke abil, lk. 25 numbrid p.! 

vih. kirj. 

Это миша. 

Это Шура. 

Это кукла Уля. 

 

 3. tund  

Lk. 26 dial. korrata. Tabel lk. 27 keskmine lõik! 

Korrata dialoog, lugeda tüõlkida tekst. 

Lk. 27 До свидания! 

 Kodus: lk 26, 27  l.t.,  

Kui varem ei ole teinud, siis 

võtta eraldi vihiku lehekülg. 

Read jätte lõpetamata! 

1 – один 

2 –два 

3 – три 

4 – четыре 

5 – пять 

6 – шесть 

7 – семь 

8 – 

9 – 

10 – 

Edaspidi numbrid 

alates 11-st 

suuliselt (IV klass 

kirjalikult) 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 7   

 1. tund 

Lk. 28  Г Й 

Numbrid 6 - 10 

9, 10 – uued 

 

Kodus: lk. 28  l.t., Vih. kirj. numbrid 1-10 p! 

Г г 

Й й 

 

Девять, десять 

 

 2. tund 

Loeme, lk. 29 

мой папа 

моя мама  

Tabel lk 31 (2, 3 lõik!) 

 

Это Гриша. 

Это Николай. 

  

 Диктант 

 

Это стол. Это кукла. Это моя 

Harjutada 

numbrite 

kirjutamist 

tahvlile! 
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Kodus: lk 29  l.t. vih. kirj., EÜ мама. Это мой папа. 

 3. tund  

Lk. 30, 31 l.t. dial. tõlge lk 148-149 

 

 Kodus: lk 30, 31  l.t., dial. p. vih. kirj. 

мой друг 

моя сестра 

 

  мой   моя 

папа   мама, мать 

друг   подруга 

кот   кошка 

учитель   учительница 

петух   курица 

директор  семья 

дядя   кошка 

   мышь 

 

    

 Урок 8   

 1. tund 

lk. 32 Б б Ц ц  

Uued sõnad: брат, бабушка, царь, царица, курица, 

отец! 

Lk. 33 numbrid 11, 12 

 

Kodus: lk. 32, l.t., 11, 12 – p. vih. kirj. 

Б б  

Ц ц 

Õpetaja kirjutab 

tahvlile. 

мой брат 

мой отец 

мой дедушка 

---------- 

моя сестра 

моя мать 

моя бабушка 

 2. tund 

lk. 34 dial. L.t. Зад. 2/129, lk. 35 l.t. 

Kodus: lk. 35 p. Arvud 9-12 osata kirj., lk 34-35 l.t. 

dial. P. 

Это мой брат Боря. 

Это мой отец. 

Это царь Николай. 

 

 3. tund  

Lk. 34, 35 l.t. dial. lk. 34 kasut. ka eestik. teksti lk 

149. 

 

 Kodus: lk 34 dial. p., lk. 35  l.t. 
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 Урок 9   

 1. tund 

 Ё ё, З з kord. Lk 36, kordame arvud 1-15! 

Analüüsime kirjapilti; - надцать Ефиуд ! 2. lõik. Lk. 

37 lug. t.. dial. Lk 39 luul. 

Kodus: lk. 36-37 l.t.p.,  

lk. 39 luul. l.t. , 11-15 peast kirjut.! 

11 – одиннадцать 

12 – двенадцать 

13 –тринадцать 

14 –четырнадцать 

15 – пятнадцать 

 

 

 

 2. tund 

lk. 38 мой, твой jne. 

Tabel lk. 39. 

lk. 38 dial. l.t., lk 39 l.t. 

Зад. 2 lk. 129 – arve pole vaja! 

Kodus: lk. 38 l.t. peast. 

lk. 39 l.t., salm peast 

 Зад. 2/9 

 

Lisada: 

Это твой кот. 

Это твоя кошка. 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 10   

X 1. tund 

Kordame tähed - Ф ja Ю Lk. 40, 41 kaks dial. arvsõnad 

- 18. Lk. 43 loeme luulet. 

Kodus: lk. 41 dial. p., lk 43 luul. l.t. 

numbrid -18 p (TK) 

 

14 – четырнадцать 

15 – пятнадцать 

16 –шестнадцать 

17 –семнадцать 

18 –восемнадцать 

 

 

X 2. tund 

lk. 43 tabel: uued sõnad моё, твоё. 

lk. 42 l.t., 43 l.t., Зад. 2 

Kodus: lk 42, 43 l.t., dial. p., salmid p. 

dial. p., lk 43 tekst l.t. 

Vih. k.  

Зад. 2/10 

Это мой класс. Это твой 

класс. Это моя парта. Это 

твоя парта. Это моё место. 

Это твоё место. Здравствуйте 

дети! 

 

    

Nädal Урок 11   
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XI 1. tund 

Kordame tähti Ж Щ,  

lk. 44, 45 l.t., arvud 16-20 

lk. 47 salmike l.t.  

Kodus: lk. 44, 45 l.t., dial. p. lk. 47 salm p. TK 16-20 

k.p. 

 

16 –шестнадцать 

17 –семнадцать 

18 –восемнадцать 

19 –девятнадцать 

20 –двадцать 

  

 

XI 2. tund 

lk.46 dial. l.t., ~Ёлка – lug.t. Luuletust lugeda hästi 

palju kordi! Lk. 47 l.t. 

Kodus: lk. 46 dial. l.t. luul. p. 

 Зад. 2/11 

Arve pole vaja! Jätame joone 

vahele ja kirjutame nimesid 

Лёня, Боря, Ваня, Нина, Вера, 

Лена 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 12   

XII 1. tund 

ь - мягкий знак, ъ – твёрдый знак  

lk. 48 l.t., Зад. 1 k.  

Tabel lk. 51 salmike l.t. 

Kodus: lk. 48, 49 l.t., dial. p. salmike lk 51 p. 

 Зад. 1 

 

 

 

XII 2. tund 

lk. 50 omadussõna! 

Зад. 2, 3 (мой, твой jne) 

lk. 51 l.t. 

Lug зад. 2 ja 3 nii, et lünka paneme omadussõna 

lk. 50 tabelist! Kirj. Koos harjutuse. 

Kodus: 1. dial. p. Lk, 52 2. ja 3. lug. tõlkida! 

Зад. 1 suul. 

Задание 

Это хорошая линейка. 

Это плохое место. 

Это красный карандаш. 

Это серая сумка. 

 

    

Nädal Урок 13   

XIII 1. tund 

lk. 52 tähestik! 

Lk. 55 Телефон 

Зад. 1,2/132 suul.  

Kodus: lk. 55 „Телефон“ p., korrata tähestikku 

 Зад. 2 

(Iseseisvalt vihikusse, hinnata!) 
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XIII 2. tund 

lk. 58 dial., l.t. 

lk. 54 tekstid lt.t, Зад. 3/132 kirj 

Kodus: lk. 54 – tüdrukud II osa, poisid I osa  

 Зад. 3  

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 14   

XIV 1. tund 

Lk. 56 dial. l.t.  

lk. 57 arvud 30-60 

dial . l. 

Зад. 1,2/133 s. 

В лесу родилась ёлочка  l.t.  

Kodus: lk 56 dial. p., lk 57 laul p., зад. 2/133 s. 

30 – тридцать 

40 – сорок 

50 – пятьдесят 

60 – шестьдесят 

 

 

XIV 2. tund 

lk. 58 l.t., lk. 59 l., lk. 59 salmike l.t. TK vastus 

sõnadega! зад. 3 

Kodus: lk. 58 l.t., (tekst), dial. p.  

Эстония – в Эстонии 

Россия – в России 

 

 Зад. 3 

 

 

    

Nädal Урок 15 (I osa)   

 1. tund  

Lk 59 luul. 

lk. 60  dial. l.t., Зад. 1,2 suul (меня, тебя, его, её) 

Kodus: lk. 59 salmike p. k., lk 60 dial. l.t.p. 

Lk. 59 luuletuse ärakiri: 

Если мальчик любит мыло... 

 

XV 2. tund 

Какое сегодня число? 

одинь – первое… 

два – второе 

Ст. 61  Новый год l.t., kordame 40-100  

Kodus: lk. 61 l.t., 40-100 p., Диктант 

70 – семьдесят 

80 – восемьдесят 

90 – девяносто 

100 – сто 

 Диктант 

Скоро зима. Скоро Новый 

год. Это Дед Мороз. Он 

очень добрый. Это 

Снегурочка. Она очень 
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милая и красивая. 

    

 Урок 15 (II osa)   

XV 1. tund 

Диктант  (lehele!), lk. 62 Ёлочка, omadussõnad. 

Teeme lauseid  

Kodus: lk. 62 peast, Зад. 2 suul. 

  

XV 2. tund 

Kordame jõululaulu lk. 57. 

lk. 63 lug. t., lk. 61 tekst l.t., зад. 1 suul. 

Kodus: lk. 61 tekst l.t. jut., Зад. 1,3 suul. 

 Зад. 1/15  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 16   

XVI 1. tund 

Kordame jõululaulud – luuletused lk. 46, 57, 62 

lk. 64 l.t., MITMUS. lk. 66 Бармалей  

Kodus: lk. 64 l.t., lk. 66 p. 

Любить – armastama 

я люблю 

ты любишь 

он любит 

она любит 

оно любит 

 

 

XVI 2. tund 

lk. 65 tekst: Здравствуй школо! l.t.  

lk. 66 Сколько будет? Tabelist lk 67 2. ja 3. lõik, 

kordame  Любить, зад. 1,2,3 suul. 

Kodus: lk. 65 tekst l.t., jut 

Какое число? 

Первое января 

Второе января 

Третье января 

Четвёртое января 

 

    

Nädal Урок 17   

XVII 1. tund 

Ст. 68 dial. l.t. Kordamine: мой, моя, моё, твой, 

твоя, твоё – мои, твои.  

lk. 70 – Бармалей II l.t., Зад. 1 (s.) tõlk!  

Говорить – rääkima ains. 

+mitm. 
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Kodus: lk. 68 dial.l.t.p., lk. 70 l.t., говорить p.,  

XVII 2. tund 

Какое число? lk. 69 l.t. lk. 70 Бармалей II l.t., Зад. 2 

s., Зад. 3 s. (kui aega on, siis kirj. hindele!)  

Kodus: lk. 69 l.t., lk 70 peast! Зад. 2 s., 

Какое число? 

Январь – первое января 

Февраль – второе февраля 

Март – третье марта 

Апрель – четвёртое апреля 

 

 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 18   

XVIII 1. tund 

Lk. 72 luuletus Январь l.t.,, kuude nimetused, tänane 

kuupäev!  

Lk. 73 Что ты делаешь? зад. 2 s.  

Kodus: lk 72 luul. p., lk. 73 dial. p., Делать  

Делать – tegema 

я делаю 

ты делаешь 

он делает 

мы делаем 

вы делаете 

они делают 

 

XVIII 2. tund 

lk. 72 Зима tekst l.t.  

зад. 1 s. 

lk 74-75 l., kordame täiskümneid,  

Kodus: lk. 72, 74 l.t., lk. 74 salmike p. Зад. 1 k. 

korrata arvud 0-110-ni. 

 Зад. 1   

    

Nädal Урок 19   

XIX 1. tund 

Lk. 76 dial. l.t., lk 78  У тебя ест велосипедь? 

Зад. 2/18 s., Зад. 2/19 s.   

Kodus: lk. 76, 78 dial. l.t. p., Зад. 2  kirj. 

жить – elama  

Я живу 

ты живёшь … 

 

 

XIX 2. tund 

lk. 77 Я живу в Таллинне l.t., lk 79 В Москве. Lk 79 

tabeli 2. osa!  

Kodus: lk. 77 tekst l.t., lk. 79 В Москве  peast! 

один мальчик 

одна девочка 

одно место 
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 20   

XX 1. tund 

lk. 81 dial. l.t:Сколько тебе лет?  (lk. 83. tabel! 2. 

osa), 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет  

Lk. 82 salmike 

Kodus: lk 82 salmike peast kirj., lk 81 dial l.t.p. ходить 

TK 

ходить pöörata   

XX 2. tund 

lk. 82 Я живу в деревне l.t., , lk. 80 dial. l.t. 

зад. 3 s., TK 

Kodus: lk. 80 dial l.t p., lk. 82 tekst l.t., Зад. 3 

lõpetada. 

 Зад. 3  

    

Nädal Урок 21   

XXI 1. tund 

lk 86. Ласточка l.t., tegus. любить, играть  

lk. 85 dial. Ты играешь в футбол? l.t. Зад. 1 s. 

Kodus: lk. 86 luul. p., nädalapäevad p. 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота  

воскресенье 

 

XXI 2. tund 

lk 84 Наша школа l.t. lk. 87 l.t.,  

Зад. 2 suul.( Наш, наша, наше!)   

Kodus: lk. 84 Наша школа  jut., Зад. 3 lõp. 

 Зад. 3  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 22   

XXII 1. tund 

lk. 89 Сколько времени? Который чась? dial. l.t. 

Kordame nädalapäevi. Lk. 90 Петушок 

Зад. 3 (suul) 

Kodus: lk 89 dial. p. lk 90 luul. p. Зад. 3. (suul)  

Вставать – üles tõusma Петь – 

laulma  

pöörata kirjalikult 
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XXII 2. tund 

Вы – lk. 91 ( 2. lõik kastist!), lk 91 l.t. 

lk. 88 (kordame tegus. Вставать p;;ramist!) 

ваш, ваша, ваше 

Kordame tegus. Петь pööramist, ka mitmuses.  

lk. 90 dial. l.t. 

Kodus: Зад. 1 kirj. 

Зад. 1/22 alustame koolis  

    

Nädal Урок 23   

XXIII 1. tund 

lk. 95 (2. lõik kastist!) 

Колыбельная песня. (М. Лермонтов) 

lk. 94 dial. l.t.  

какой какая какоё 

Kodus: lk. 95 luul.  l.t., lk. 94 dial. p. 

хотеть, спать pööramine   

XXIII 2. tund 

lk. 92 dial. l.t. 

lk. 93 Суббота teksti l.t., nädalapäevade kordamine,  

Зад. 1,2 suul.   

Kodus: lk. 93 jut, Зад. 1,2 s. 

 Зад. 1/23 

Teostada harjutus. Kasutada 

raamatust lk 92! (hinnata) 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 24   

XXIV 1. tund 

Loeme luuletust: Баю-баюшки-баю tõlgime! Võtame 

uuesti varem õpitud hällilaulu lk. 95 loeme, tõlgime! 

lk 96 dial. l.t. зад. 3s. 

Куда ты идёшь? Куда вы идёте?  

Kodus: lk 99 luul. p,  metsloomade nimetused 

Лесные животные 

белка    волк 

лось     лиса 

косуля    медведь 

ёж      заяц 

 

 

XXIV 2. tund 

lk. 98 „День рождение”  l.t.,  

Паровоз lk. 97 l.t.  

зад. 2/24 s. (Куда?, Что?, Сколько?, Почему?) (зад. 

kod. kirj.) 

Kodus: lk. 98 l.t. jut. Зад. 2 kirj. 

Куда? 

Что? 

Сколько? 

Почему? 

Где? 

 

    

Nädal Урок 25   
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XXV 1. tund 

Домашние животные  lk. 103 

Серенький козлик l.t. 

lk. 100 dial. l.t. 

мне нравится 

тебе правится 

ему нравится 

ей нравится 

Kodus: lk. 103 luul. p., koduloomad TK 

Домашние животные 

кошка  овца 

собака  свиня 

корова  курица 

лошадь (n.) петух 

конь (m.) утка 

коза  гусь (m.) 

козёл  

 

 

XXV 2. tund 

lk. 101 День рождения l.t., Какое сегодня число? 

Lk. 102 dial. l.t. Kordame kuude nimetusi!  

 Зад. 2,3 suul.   

Kodus: lk. 101 l.t., lk. 102 dial. p.  

 Зад. 2/25  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 26   

XXVI 1. tund 

Kordamine: lk. 106 dial p. ja lk. 107 luul. peast.! 

отдыхать pööram. 

Какой? Какая? Какоё? 

Зад. 2 suul. ja kirj.  

Dial. lk 104 

Kodus: lk 104. dial. p, TK отдыхать, отдыхать, 

работать p. TK 

 Зад. 2/26  

XXVI 2. tund 

TK  

lk. 105 Скоро лето l.t.  

Kordame küsimusi, куда? где? В, на,  

lk. 105 laused kastist! 

kordame tegusõna pööramist 

Kodus: lk. 105 jut. Диктант 

 Диктант 

Летом я не живу в городе. 

Мы живём на даче. Это у 

моря. Мне нравится 

купаться. 

 

    

Nädal Урок 27 (I)   
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XXVII 1. tund 

Диктант  

Lk. 108 dial l.t. (keeled- tabel lk. 108) 

Pöörame tegusõnu уметь, говорить  

Ты умеешь говорить по-эстонски? 

Sama küsimus kastis olevate sõnadega! 

Зад. 3/27 

Kodus: lk. 108 dial. p.  

Уметь - oskama 

 

 

 

 2. tund 

Lk. 86 играть 

lk. 109 

Dial., tuletame meelde mängud lk 86 

Почему киты молчат? 

Kodus: lk. 109 dial. ja salmike p. 

Играть  

Я играю в мяч. 

Ты играешь в шахматы. 

Он играет … 

 

    

 Урок 27 (II)   

XXVII 1. tund 

Kordame tegus. играть lk. 86 

Lk. 110 tekst l.t., ööpäeva osad 

утро 

день 

вечер 

ночь  

Kodus: lk. 110 l.t., TK (vihikust) 

Утром я завтракаю. 

Днём я обедаю. 

Вечером я ужинаю. 

Ночью я сплю.  

(osata eestik. olevad laused 

tõlkida vene keeled!) 

 

XXVII 2. tund 

lk. 110 tekst valmistada ette jut.  

lk 111 tegusõnade pööramine  

Зад. 2 s. 

Kodus: lk. 110 jut. 

 Зад. 2/27  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 28 (I)   

XXVIII 1. tund 

lk. 112 tekst Стрекоза и Муравей 2. osa l.t. хотеть  

Kodus: lk 112. l.t., 1. osa jut. 

Хотеть - tahtma  
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XXVIII 2. tund 

lk. 113 dial. l.t., 1. osa jut. 

какой?, какая? какое? Lõpud! 

зад. 2/145 suul. 

Kodus: lk. 113 dial. p., зад. 2 kirj., Диктант  

Знать – teadma, tundma 

 Диктант 

Муравей дома. Дома тепло и 

уютно. Теперь он отдыхает, 

слушает музыку и смотрит 

телевизор.  

 

    

 Урок 28 (II)   

XXVIII 1. tund 

Диктант  

нравиться  

lk. 114 l.t., зад. 1/115 suul. 

Kodus: lk. 114 dial. l.t.p., Зад. 3 suul., Нравиться 

pähe 

Нравиться - meeldima  

 2. tund 

lk. 115 

Tabel кто? кому? кого? (seos pr. Keelega!) 

Kodus: lk 115 

Зад. 3/145 suul. 

 Зад. 3/145  

    

Nädal Урок 29 (I)   

XXIX 1. tund 

кто? кому? кого?  lk 115 (küsimuste eestik. 

tähendused) 

Зад. 2/146 

lk. 116 Чёрная кошка (kordame küsimused какой?, 

какая?, какое?) 

lk. 116 „Кот“ (1/2) jut 

Kodus: lk. 116 luul p., tekst ½  jut. Зад. 2 suul. 

 Зад. 2  

XXIX 2. tund 

Lk. 116-117 „Кот“  lõpuni l.t.  

сильный jne. kirj. 

Зад. 1/146 

Kordame tegusõnu lk. 119 (6 sõna) 

Kodus: tekst 116-117 jut., Зад. 1 s. 

Сильный – сильнее – самый 

сильный 

Сильная – сильнее – самая 

сильная 

сильное – сильнее – самое 

сильное 

 Зад. 1 
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 29 (II)   

 1. tund 

lk. 117 dial. l.t., Võrdlusastmed! 

Зад. 1 s. (Tõlkida!) 

lk. 119 töö tegusõnadega – tõlkida, pöörata читать - 

хотеть 

Kodus: lk. 117 dial. p., 6 tegusõna pöörata 

Хотеть – tahtma 

 

я хочу  мы хотим 

ты хочешь  вы хотите 

он хочет  они хотят 

она хочет 

 

 2. tund  

lk 118 tabel! Кто?, Кого? Кому?  

lk. 118 dialoog – l.t., kordame võrdlusastmeid! 

Умная – умнее – самая умная, lk. 119 tegus]nad. 

Зад. 3  kirj. koos! 

Kodus: lk. 118 dial. p 

Есть – sööma 

я ем   мы едим 

ты ешь  вы едите 

он ест   они едят 

она ест 

 Зад. 3/146 

мне нравится Коля. Мне не 

нравится Дима. Я тебя .…   

 

    

 Урок 30 (I)   

XXX 1. tund 

lk. 120-121 l.t. 

Poistele – lk 120, t[drukutele lk 121-122 

lk. 120 luul. l.t. (висок –meelekoht, чека - põsk),  

Kodus: lk 120. luul. p.,  

P. – lk 12 (мой портрет) l.t. 

T. lk 121-122 l.t. 

Lk. 120 luuletusest 

Голова 

Нос 

Рот 

Язык  

Глаз – глаза 

щёки – щека 

Ухо – уши 

Губа – губы 

Зуб – зубы( 

Рука – руки 

Нога –  ноги 

NB! Õpetaja 

kirjuta tahvlile, 

mida üks, selle 

ainsuses, mida 

kaks, selel sõna 

mitmuses! 

XXX 2. tund 

Kordame vihikust sõnu, mis kuuluvad pea ja näo 

juurde! Luuletuse lug. tõlk. Lk 120 hindele! 

Loeme ja tõlgime lk. 120-122  „Мой портрет“  

Kodus: lk. 122 salm p., „Мой портрет“ jut. 

lk. 122 luul. k. vihikusse! (õpetaja 

tahvlile) 
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 Урок 30 (II)   

 1. tund 

Kordame lk 120 -122 

Tegusõnad думать, спать, Зад. 1 kirj. 

lk. 123 l.t. 

Kodus: lk 123 l.t., TK - Зад. 1 eeskujul! 

 

 Зад. 1 (Koos tahvlile!)  

 2. tund 

Kordame kogu õppetundi. 

Зад. 1-3 suul. 

Loeme, tõlgime  luul. lk 123 „Песенька друзей“ 

Kodus: lk 123 p. 
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IV klass – vene keel 
3. Õppematerjalid 
Õpik: Lauri Leesi "Vene keel, minu arm" 

Pildimaterjal Venemaa, Moskva ja Sankt- Peterburgi kohta. 

Kuulamisplaat lauludega 

2. Õppetegevus  

IV klassis arendatakse kõiki osaoskusi, tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, samuti 

tekstide jutustamisele. VI klassi alguses kinnistatakse vene tähestik, millega kirillitsa eripära 

tõttu lastel tihti raskuseid esineb. Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult 

omandada. Esile hakkavad tõusma ainetevahelised seosed, kuna ka eesti keeles õpitakse 

vene autorite teoseid. Samuti võimaldab vene keel tõmmata paralleele prantsuse keelega. 

3. Õppesisu  

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad  

3.1.1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.  

3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, 

keel, pealinn, riigilipp;  

3.1.5. Vene keel: keel, pealinn, tähtsamad pühad; luuletused, laulud. 

3.1.6 Moskva, Sankt-Peterburg: vaatamisväärused, muuseumid; 

3.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid; 

3.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad.  

3.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 

pühad.  

3.2 Vene keel: 

• nimisõna: sõnade naissoo-, kesksoo- ja meessoovormi ning mitmuse moodustamine 

(põhireegel); 

• omadussõna: omadussõna naissoo-, kesksoo- ja meessoovormi üldjuhud; näitav 

omadussõna это; omastav omadussõna : мой, моя, моё, твой, твоя, твоё – мои, твои;  
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• arvsõna: põhi- ja järgarvud; kellaaeg, kuupäev, aastaarv; 

• asesõna sihitise ja sihitismäärusena (мне, тебе, ему, ей );  

• tegusõna: sihiliste ja enesekohaste tegusõnade pööramine olevikus  

• lauseõpetus: jutustav lause, eitav lause, küsilause (kas-küsimuse esitamine); 

• õigekiri: etteütluse kirjutamine õpitud teksti järgi.  

4. Õpitulemused  

4.1. IV klassi lõpetaja kuulamisel: 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;  

4.2. IV klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 

• vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 

• õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  

4.3. IV klassi lõpetaja lugemisel: 

• oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 

4.4. IV klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 

• • kirjutada kirja sõbrale; 

• kirjutada eeskuju abil lühijutukesi; 

• kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada.  

 

5. Hindamine 

IV kooliastmes hinnatakse kõiki vene keele osaoskusi eraldi selleks, et juba eos vältida 

baasteadmistes lünkade tekkimist. Neljanda õppeveerandi lõpus saab õpilane 

tagasiside hinde vormis kõigi osaoskuste kohta (lisaks suulise koos kommentaaridega).  

Kogu aasta materjali põhiteemasid (kõigi osaoskuste kontroll) hõlmav kokkuvõttev töö 

sooritatakse neljanda õppeveerandi lõpus.  
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Hindamisel kasutatakse järgmisi meetodeid: 

Kirjalikud kontrolltööd/testid sisaldavad tavaliselt erinevaid osaoskusi või keeleteadmisi 

kontrollivaid ülesandeid, mis eeldavaid lühikesi vastuseid (valikvastusega ülesanded, õige-

vale vastusega küsimused, lünktekstid jne).  

Suuline esitlus võib madalamal keeleoskustasemel olla igapäevasel õpilast vahetult 

puudutaval teemal (nt minu hobi) ja kõrgemal keeleoskustasemel nt probleemikäsitlus. 

Esinetakse õpitud teemal, kusjuures pööratakse tähelepanu nii sisule kui esitlusoskusele. 

Teiste kuulamine annab grupile võimaluse üksteiselt õppida ja arendab analüüsivõimet.  

Vene keele tööplaan IV klass 

 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 1   

 1. tund 

Loeme läbi lk. 3 L. Leesi „Saateks”. Seejärel vaatame 

tabelit lk. 7. Õpetaja kirjutab tahvlile tähed, mis on lk 

4-7, õpilased kirjutavad kõrvale kirjatähed. Loeme lk 

4-7, Tõlgi! 

Kodus: lk. 4-7 l.t., Зад. 2 kirj. 

  

    

 Урок 2   

 2. tund 

Alustame jällegi tabelist lk.11. Kordame tähed. 

Loeme lk 8-11. Зад. 2 kl. kirj. 

kordame kuupäeva, märkimist vihikusse. 

Kodus: lk 8-11 lug. tõlk. 

  

    

 Урок 3   

 1. tund 

Tähed! Alustame jällegi lk 15 tabeliga. Tuletame 

meelde neid õõpetusi öö käigus pidevalt meelde! 

Loeme ja tõlgime. 

lk. 12-15 

Kodus: lk. 12-15 l.t., Зад. 2 k. (kahte esimest rida 

Raskemaid tähekujusid 

harjutame õpetaja 

äranägemist mööda! Näit; 

Ч ч Н н 

Нина – моя мама. 
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pole vaja) Что это? 

    

 Урок 4   

 2. tund 

Tähed!  Loeme ja tõlgime lk. 16-17. Tabel lk. 19 – не, 

нет  - eitus! Lk. 18. 19 lug., tõlk.  

Kirjal. töö 

Kodus: lk. 16-19 l.t., Зад. 2 kirj. 

Нет, это не мыло. 

Это не Катя. 

 

    

 Урок 5   

 1. tund 

Kordame tähed. Kordame eitust, loeme lk. 20,21. 

Tõlgime alati! Kordame numbrid suuliselt 1-10! Dial. 

lugemine, vaatame tõlget lk. 148 

Kodus: lk 20-23 l.t. 1-4 peast kirj., Зад. 2 kirj. 

Alustame kodust harjutust lk 

127! 

 

    

 Урок 6   

 2. tund 

Tähed! (lk 24) 

Kordame arve peast 1-10ni! Lk 25 loeme 1-8ni. 

Kordame salmikest Мыши тише! Tõlgime! 

Kordame tabeli abil sõnu!, lk 26-27 l.t. 

Kodus: lk 25 salmike peast, TK 1-8 peast kirj. Dial. p. 

– lk 26 

  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 7   

 1. tund 

TK 1-8 k. 

Kordame tähed! 

lk. 28, loeme ja tõlgime. Lk 31 „Мячик”, loeme, 

tõlgime. Мой, моя – lk. 29. Kirj. töö vihikusse. 

 

Kodus: lk. 28, 29 l.t., lk 31 – salmike p. 

Мой папа – моя мама 

мой друг – моя подруга 

Мой кот – моя кошка 

  

 Диктант 

Это твоя собака. Это мой пёс 

Тарзан. Это твоя кошка.  Это 

мой кот моряк. 
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 2. tund 

Kordame tähti, numbreid! 

lk. 31 tabel – vaadata uusi sõnu. Lk. 31 salmikese 

kordamine, vastamine, dial. lk 30 l.t.  

Kodus: lk. 30 dial. p. 

Зад. 2 kirj. (võimaluse korral alustame koos) 

Kui aega jätkub, siis kirj. 

kodusest harjutusest paar rida 

koolis. 

 

    

 Урок 8   

 1. tund 

lk. 32 Б б Ц ц kirj. Vih. numbrid 9-12. Lk 32 l.t. 

lk. 35 loeme luulet. „Сова“. TK „Мячик“  

Kodus: lk. 32, 33 l.t., lk. 35 l.t.   

девять 

десять 

одиннадцать 

двенадцать 

 

 2. tund 

lk. 34 dial. L.t. Зад. 2/129, lk. 35 l.t. 

Kodus: lk. 35 p. Arvud 9-12 osata kirj., lk 34-35 l.t. 

dial. P. 

 Зад. 2/129  

    

 Урок 9   

 1. tund 

 Ё ё, З з kord. Lk 36, kordame arvud 1-15! 

Analüüsime kirjapilti; - надцать Ефиуд ! 2. lõik. Lk. 

37 lug. t.. dial. Lk 39 luul. 

Kodus: lk. 36-37 l.t.p.,  

lk. 39 luul. l.t. , 11-15 peast kirjut.! 

11 – одиннадцать 

12 – двенадцать 

13 –тринадцать 

14 –четырнадцать 

15 – пятнадцать 

 

 

 

 2. tund 

lk. 38 мой, твой jne. 

Tabel lk. 39. 

lk. 38 dial. l.t., lk 39 l.t. 

Зад. 2 lk. 129 – arve pole vaja! 

Kodus: lk. 38 l.t. peast. 

lk. 39 l.t., salm peast 

 Зад. 2/9 

 

Lisada: 

Это твой кот. 

Это твоя кошка. 
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 10   

X 1. tund 

Kordame tähed - Ф ja Ю Lk. 40, 41 kaks dial. arvsõnad 

- 18. Lk. 43 loeme luulet. 

Kodus: lk. 41 dial. p., lk 43 luul. l.t. 

numbrid -18 p (TK) 

 

14 – четырнадцать 

15 – пятнадцать 

16 –шестнадцать 

17 –семнадцать 

18 –восемнадцать 

 

 

X 2. tund 

lk. 43 tabel: uued sõnad моё, твоё. 

lk. 42 l.t., 43 l.t., Зад. 2 

Kodus: lk 42, 43 l.t., dial. p., salmid p. 

dial. p., lk 43 tekst l.t. 

Vih. k.  

Зад. 2/10 

Это мой класс. Это твой 

класс. Это моя парта. Это 

твоя парта. Это моё место. 

Это твоё место. Здравствуйте 

дети! 

 

    

Nädal Урок 11   

XI 1. tund 

Kordame tähti Ж Щ,  

lk. 44, 45 l.t., arvud 16-20 

lk. 47 salmike l.t.  

Kodus: lk. 44, 45 l.t., dial. p. lk. 47 salm p. TK 16-20 

k.p. 

 

16 –шестнадцать 

17 –семнадцать 

18 –восемнадцать 

19 –девятнадцать 

20 –двадцать 

  

 

XI 2. tund 

lk.46 dial. l.t., ~Ёлка – lug.t. Luuletust lugeda hästi 

palju kordi! Lk. 47 l.t. 

Kodus: lk. 46 dial. l.t. luul. p. 

 Зад. 2/11 

Arve pole vaja! Jätame joone 

vahele ja kirjutame nimesid 

Лёня, Боря, Ваня, Нина, Вера, 

Лена 
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 12   

XII 1. tund 

ь - мягкий знак, ъ – твёрдый знак  

lk. 48 l.t., Зад. 1 k.  

Tabel lk. 51 salmike l.t. 

Kodus: lk. 48, 49 l.t., dial. p. salmike lk 51 p. 

 Зад. 1 

 

 

 

XII 2. tund 

lk. 50 omadussõna! 

Зад. 2, 3 (мой, твой jne) 

lk. 51 l.t. 

Lug зад. 2 ja 3 nii, et lünka paneme omadussõna 

lk. 50 tabelist! Kirj. Koos harjutuse. 

Kodus: 1. dial. p. Lk, 52 2. ja 3. lug. tõlkida! 

Зад. 1 suul. 

Задание 

Это хорошая линейка. 

Это плохое место. 

Это красный карандаш. 

Это серая сумка. 

 

    

Nädal Урок 13   

XIII 1. tund 

lk. 52 tähestik! 

Lk. 55 Телефон 

Зад. 1,2/132 suul.  

Kodus: lk. 55 „Телефон“ p., korrata tähestikku 

 Зад. 2 

(Iseseisvalt vihikusse, hinnata!) 

 

XIII 2. tund 

lk. 58 dial., l.t. 

lk. 54 tekstid lt.t, Зад. 3/132 kirj 

Kodus: lk. 54 – tüdrukud II osa, poisid I osa  

 Зад. 3  
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 14   

XIV 1. tund 

Lk. 56 dial. l.t.  

lk. 57 arvud 30-60 

dial . l. 

Зад. 1,2/133 s. 

В лесу родилась ёлочка  l.t.  

Kodus: lk 56 dial. p., lk 57 laul p., зад. 2/133 s. 

30 – тридцать 

40 – сорок 

50 – пятьдесят 

60 – шестьдесят 

 

 

XIV 2. tund 

lk. 58 l.t., lk. 59 l., lk. 59 salmike l.t. TK vastus 

sõnadega! зад. 3 

Kodus: lk. 58 l.t., (tekst), dial. p.  

Эстония – в Эстонии 

Россия – в России 

 

 Зад. 3 

 

 

    

Nädal Урок 15 (I osa)   

 1. tund  

Lk 59 luul. 

lk. 60  dial. l.t., Зад. 1,2 suul (меня, тебя, его, её) 

Kodus: lk. 59 salmike p. k., lk 60 dial. l.t.p. 

Lk. 59 luuletuse ärakiri: 

Если мальчик любит мыло... 

 

XV 2. tund 

Какое сегодня число? 

одинь – первое… 

два – второе 

Ст. 61  Новый год l.t., kordame 40-100  

Kodus: lk. 61 l.t., 40-100 p., Диктант 

70 – семьдесят 

80 – восемьдесят 

90 – девяносто 

100 – сто 

 Диктант 

Скоро зима. Скоро Новый 

год. Это Дед Мороз. Он 

очень добрый. Это 

Снегурочка. Она очень 

милая и красивая. 

 

    

 Урок 15 (II osa)   
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XV 1. tund 

Диктант  (lehele!), lk. 62 Ёлочка, omadussõnad. 

Teeme lauseid  

Kodus: lk. 62 peast, Зад. 2 suul. 

  

XV 2. tund 

Kordame jõululaulu lk. 57. 

lk. 63 lug. t., lk. 61 tekst l.t., зад. 1 suul. 

Kodus: lk. 61 tekst l.t. jut., Зад. 1,3 suul. 

 Зад. 1/15  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 16   

XVI 1. tund 

Kordame jõululaulud – luuletused lk. 46, 57, 62 

lk. 64 l.t., MITMUS. lk. 66 Бармалей  

Kodus: lk. 64 l.t., lk. 66 p. 

Любить – armastama 

я люблю 

ты любишь 

он любит 

она любит 

оно любит 

 

 

XVI 2. tund 

lk. 65 tekst: Здравствуй школо! l.t.  

lk. 66 Сколько будет? Tabelist lk 67 2. ja 3. lõik, 

kordame  Любить, зад. 1,2,3 suul. 

Kodus: lk. 65 tekst l.t., jut 

Какое число? 

Первое января 

Второе января 

Третье января 

Четвёртое января 

 

    

Nädal Урок 17   

XVII 1. tund 

Ст. 68 dial. l.t. Kordamine: мой, моя, моё, твой, 

твоя, твоё – мои, твои.  

lk. 70 – Бармалей II l.t., Зад. 1 (s.) tõlk!  

Kodus: lk. 68 dial.l.t.p., lk. 70 l.t., говорить p.,  

Говорить – rääkima ains. 

+mitm. 

 

XVII 2. tund 

Какое число? lk. 69 l.t. lk. 70 Бармалей II l.t., Зад. 2 

s., Зад. 3 s. (kui aega on, siis kirj. hindele!)  

Kodus: lk. 69 l.t., lk 70 peast! Зад. 2 s., 

Какое число? 

Январь – первое января 

Февраль – второе февраля 

Март – третье марта 

Апрель – четвёртое апреля 
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 18   

XVIII 1. tund 

Lk. 72 luuletus Январь l.t.,, kuude nimetused, tänane 

kuupäev!  

Lk. 73 Что ты делаешь? зад. 2 s.  

Kodus: lk 72 luul. p., lk. 73 dial. p., Делать  

Делать – tegema 

я делаю 

ты делаешь 

он делает 

мы делаем 

вы делаете 

они делают 

 

XVIII 2. tund 

lk. 72 Зима tekst l.t.  

зад. 1 s. 

lk 74-75 l., kordame täiskümneid,  

Kodus: lk. 72, 74 l.t., lk. 74 salmike p. Зад. 1 k. 

korrata arvud 0-110-ni. 

 Зад. 1   

    

Nädal Урок 19   

XIX 1. tund 

Lk. 76 dial. l.t., lk 78  У тебя ест велосипедь? 

Зад. 2/18 s., Зад. 2/19 s.   

Kodus: lk. 76, 78 dial. l.t. p., Зад. 2  kirj. 

жить – elama  

Я живу 

ты живёшь … 

 

 

XIX 2. tund 

lk. 77 Я живу в Таллинне l.t., lk 79 В Москве. Lk 79 

tabeli 2. osa!  

Kodus: lk. 77 tekst l.t., lk. 79 В Москве  peast! 

один мальчик 

одна девочка 

одно место 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 20   

XX 1. tund 

lk. 81 dial. l.t:Сколько тебе лет?  (lk. 83. tabel! 2. 

osa), 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет  

Lk. 82 salmike 

Kodus: lk 82 salmike peast kirj., lk 81 dial l.t.p. ходить 

TK 

ходить pöörata   
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XX 2. tund 

lk. 82 Я живу в деревне l.t., , lk. 80 dial. l.t. 

зад. 3 s., TK 

Kodus: lk. 80 dial l.t p., lk. 82 tekst l.t., Зад. 3 

lõpetada. 

 Зад. 3  

    

Nädal Урок 21   

XXI 1. tund 

lk 86. Ласточка l.t., tegus. любить, играть  

lk. 85 dial. Ты играешь в футбол? l.t. Зад. 1 s. 

Kodus: lk. 86 luul. p., nädalapäevad p. 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

суббота  

воскресенье 

 

XXI 2. tund 

lk 84 Наша школа l.t. lk. 87 l.t.,  

Зад. 2 suul.( Наш, наша, наше!)   

Kodus: lk. 84 Наша школа  jut., Зад. 3 lõp. 

 Зад. 3  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 22   

XXII 1. tund 

lk. 89 Сколько времени? Который чась? dial. l.t. 

Kordame nädalapäevi. Lk. 90 Петушок 

Зад. 3 (suul) 

Kodus: lk 89 dial. p. lk 90 luul. p. Зад. 3. (suul)  

Вставать – üles tõusma Петь – 

laulma  

pöörata kirjalikult 

 

 

XXII 2. tund 

Вы – lk. 91 ( 2. lõik kastist!), lk 91 l.t. 

lk. 88 (kordame tegus. Вставать p;;ramist!) 

ваш, ваша, ваше 

Kordame tegus. Петь pööramist, ka mitmuses.  

lk. 90 dial. l.t. 

Kodus: Зад. 1 kirj. 

Зад. 1/22 alustame koolis  

    

Nädal Урок 23   
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XXIII 1. tund 

lk. 95 (2. lõik kastist!) 

Колыбельная песня. (М. Лермонтов) 

lk. 94 dial. l.t.  

какой какая какоё 

Kodus: lk. 95 luul.  l.t., lk. 94 dial. p. 

хотеть, спать pööramine   

XXIII 2. tund 

lk. 92 dial. l.t. 

lk. 93 Суббота teksti l.t., nädalapäevade kordamine,  

Зад. 1,2 suul.   

Kodus: lk. 93 jut, Зад. 1,2 s. 

 Зад. 1/23 

Teostada harjutus. Kasutada 

raamatust lk 92! (hinnata) 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 24   

XXIV 1. tund 

Loeme luuletust: Баю-баюшки-баю tõlgime! Võtame 

uuesti varem õpitud hällilaulu lk. 95 loeme, tõlgime! 

lk 96 dial. l.t. зад. 3s. 

Куда ты идёшь? Куда вы идёте?  

Kodus: lk 99 luul. p,  metsloomade nimetused 

Лесные животные 

белка    волк 

лось     лиса 

косуля    медведь 

ёж      заяц 

 

 

XXIV 2. tund 

lk. 98 „День рождение”  l.t.,  

Паровоз lk. 97 l.t.  

зад. 2/24 s. (Куда?, Что?, Сколько?, Почему?) (зад. 

kod. kirj.) 

Kodus: lk. 98 l.t. jut. Зад. 2 kirj. 

Куда? 

Что? 

Сколько? 

Почему? 

Где? 

 

    

Nädal Урок 25   

XXV 1. tund 

Домашние животные  lk. 103 

Серенький козлик l.t. 

lk. 100 dial. l.t. 

мне нравится 

тебе правится 

ему нравится 

ей нравится 

Kodus: lk. 103 luul. p., koduloomad TK 

Домашние животные 

кошка  овца 

собака  свиня 

корова  курица 

лошадь (n.) петух 

конь (m.) утка 

коза  гусь (m.) 

козёл  
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XXV 2. tund 

lk. 101 День рождения l.t., Какое сегодня число? 

Lk. 102 dial. l.t. Kordame kuude nimetusi!  

 Зад. 2,3 suul.   

Kodus: lk. 101 l.t., lk. 102 dial. p.  

 Зад. 2/25  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 26   

XXVI 1. tund 

Kordamine: lk. 106 dial p. ja lk. 107 luul. peast.! 

отдыхать pööram. 

Какой? Какая? Какоё? 

Зад. 2 suul. ja kirj.  

Dial. lk 104 

Kodus: lk 104. dial. p, TK отдыхать, отдыхать, 

работать p. TK 

 Зад. 2/26  

XXVI 2. tund 

TK  

lk. 105 Скоро лето l.t.  

Kordame küsimusi, куда? где? В, на,  

lk. 105 laused kastist! 

kordame tegusõna pööramist 

Kodus: lk. 105 jut. Диктант 

 Диктант 

Летом я не живу в городе. 

Мы живём на даче. Это у 

моря. Мне нравится 

купаться. 

 

    

Nädal Урок 27 (I)   

XXVII 1. tund 

Диктант  

Lk. 108 dial l.t. (keeled- tabel lk. 108) 

Pöörame tegusõnu уметь, говорить  

Ты умеешь говорить по-эстонски? 

Sama küsimus kastis olevate sõnadega! 

Зад. 3/27 

Kodus: lk. 108 dial. p.  

Уметь - oskama 

 

 

 

 2. tund 

Lk. 86 играть 

lk. 109 

Dial., tuletame meelde mängud lk 86 

Почему киты молчат? 

Играть  

Я играю в мяч. 

Ты играешь в шахматы. 

Он играет … 
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Kodus: lk. 109 dial. ja salmike p. 

 Урок 27 (II)   

XXVII 1. tund 

Kordame tegus. играть lk. 86 

Lk. 110 tekst l.t., ööpäeva osad 

утро 

день 

вечер 

ночь  

Kodus: lk. 110 l.t., TK (vihikust) 

Утром я завтракаю. 

Днём я обедаю. 

Вечером я ужинаю. 

Ночью я сплю.  

(osata eestik. olevad laused 

tõlkida vene keeled!) 

 

XXVII 2. tund 

lk. 110 tekst valmistada ette jut.  

lk 111 tegusõnade pööramine  

Зад. 2 s. 

Kodus: lk. 110 jut. 

 Зад. 2/27  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 28 (I)   

XXVIII 1. tund 

lk. 112 tekst Стрекоза и Муравей 2. osa l.t. хотеть  

Kodus: lk 112. l.t., 1. osa jut. 

Хотеть - tahtma  

XXVIII 2. tund 

lk. 113 dial. l.t., 1. osa jut. 

какой?, какая? какое? Lõpud! 

зад. 2/145 suul. 

Kodus: lk. 113 dial. p., зад. 2 kirj., Диктант  

Знать – teadma, tundma 

 Диктант 

Муравей дома. Дома тепло и 

уютно. Теперь он отдыхает, 

слушает музыку и смотрит 

телевизор.  

 

 Урок 28 (II)   

XXVIII 1. tund 

Диктант  

нравиться  

lk. 114 l.t., зад. 1/115 suul. 

Kodus: lk. 114 dial. l.t.p., Зад. 3 suul., Нравиться 

pähe 

Нравиться - meeldima  

 2. tund 

lk. 115 

Tabel кто? кому? кого? (seos pr. Keelega!) 

 Зад. 3/145  
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Kodus: lk 115 

Зад. 3/145 suul. 

Nädal Урок 29 (I)   

XXIX 1. tund 

кто? кому? кого?  lk 115 (küsimuste eestik. 

tähendused) 

Зад. 2/146 

lk. 116 Чёрная кошка (kordame küsimused какой?, 

какая?, какое?) 

lk. 116 „Кот“ (1/2) jut 

Kodus: lk. 116 luul p., tekst ½  jut. Зад. 2 suul. 

 Зад. 2  

XXIX 2. tund 

Lk. 116-117 „Кот“  lõpuni l.t.  

сильный jne. kirj. 

Зад. 1/146 

Kordame tegusõnu lk. 119 (6 sõna) 

Kodus: tekst 116-117 jut., Зад. 1 s. 

Сильный – сильнее – самый 

сильный 

Сильная – сильнее – самая 

сильная 

сильное – сильнее – самое 

сильное 

 Зад. 1 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

 Урок 29 (II)   

 1. tund 

lk. 117 dial. l.t., Võrdlusastmed! 

Зад. 1 s. (Tõlkida!) 

lk. 119 töö tegusõnadega – tõlkida, pöörata читать - 

хотеть 

Kodus: lk. 117 dial. p., 6 tegusõna pöörata 

Хотеть – tahtma 

 

я хочу  мы хотим 

ты хочешь  вы хотите 

он хочет  они хотят 

она хочет 

 

 2. tund  

lk 118 tabel! Кто?, Кого? Кому?  

lk. 118 dialoog – l.t., kordame võrdlusastmeid! 

Умная – умнее – самая умная, lk. 119 tegus]nad. 

Зад. 3  kirj. koos! 

Kodus: lk. 118 dial. p 

Есть – sööma 

я ем   мы едим 

ты ешь  вы едите 

он ест   они едят 

она ест 

 Зад. 3/146 

мне нравится Коля. Мне не 

нравится Дима. Я тебя .…   

 

 Урок 30 (I)   
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XXX 1. tund 

lk. 120-121 l.t. 

Poistele – lk 120, t[drukutele lk 121-122 

lk. 120 luul. l.t. (висок –meelekoht, чека - põsk),  

Kodus: lk 120. luul. p.,  

P. – lk 12 (мой портрет) l.t. 

T. lk 121-122 l.t. 

Lk. 120 luuletusest 

Голова 

Нос 

Рот 

Язык  

Глаз – глаза 

щёки – щека 

Ухо – уши 

Губа – губы 

Зуб – зубы( 

Рука – руки 

Нога –  ноги 

NB! Õpetaja 

kirjuta tahvlile, 

mida üks, selle 

ainsuses, mida 

kaks, selel sõna 

mitmuses! 

XXX 2. tund 

Kordame vihikust sõnu, mis kuuluvad pea ja näo 

juurde! Luuletuse lug. tõlk. Lk 120 hindele! 

Loeme ja tõlgime lk. 120-122  „Мой портрет“  

Kodus: lk. 122 salm p., „Мой портрет“ jut. 

lk. 122 luul. k. vihikusse! (õpetaja 

tahvlile) 

 

    

 Урок 30 (II)   

 1. tund 

Kordame lk 120 -122 

Tegusõnad думать, спать, Зад. 1 kirj. 

lk. 123 l.t. 

Kodus: lk 123 l.t., TK - Зад. 1 eeskujul! 

 

 Зад. 1 (Koos tahvlile!)  

 2. tund 

Kordame kogu õppetundi. 

Зад. 1-3 suul. 

Loeme, tõlgime  luul. lk 123 „Песенька друзей“ 

Kodus: lk 123 p. 
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V klass – vene keel 
4. Õppematerjalid 
Õpik: Lauri Leesi "Vene keel, minu rõõm" 

Pildimaterjal Venemaa, Moskva ja Sankt- Peterburgi kohta. 

Kuulamisplaat lauludega 

2. Õppetegevus  

V klassis arendatakse kõiki osaoskusi, tähelepanu pööratakse tööle sõnavaraga, samuti 

tekstide jutustamisele. V klassi alguses kinnistatakse vene tähestik, millega kirillitsa eripära 

tõttu lastel tihti raskuseid esineb. Eesmärgiks on õpiku materjal hästi ja põhjalikult 

omandada. Esile hakkavad tõusma ainetevahelised seosed, kuna ka eesti keeles õpitakse 

vene autorite teoseid. Samuti võimaldab vene keel tõmmata paralleele prantsuse keelega. 

3. Õppesisu  

3.1. Kõnearendus-, lugemis- ja kirjutamisteemad  

3.1.1. MINA: enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht jmt) ning 

välimuse kirjeldus (kasv, kehaehitus, juuste ja silmade värv jmt), enesetunne (nt hea/halb 

tuju ); ühised tegevused sõpradega (mis mulle ja mu sõpradele meeldib teha); 

viisakusväljendid (kellele mida ja kuidas öelda, kuidas käituda). 

3.1.2. PEREKOND JA KODU: pereliikmete ja lähisugulaste tutvustus (nimi, vanus, sugu) ning 

iseloomustus (amet, tegevusala, huvid); kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni 

iseloomustav omadussõna). 

3.1.3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.  

3.1.4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, 

keel, pealinn, riigilipp;  

3.1.5. Vene keel: keel, pealinn,; luuletused, laulud. Moskva, Sankt-Peterburg: 

vaatamisväärused, muuseumid; vene olulisemad sümbolid, põhilised tähtpäevad ja kombed; 

mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast; 

3.1.6 Eesti naaberriigid ja tuntumate maailmariikide nimed, rahvused ja keeled. 

3.1.7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: minu päev, söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid; 

3.1.8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad. päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis (päevaplaan, 

kellaajad, õppeained, õppevahendid jmt); peamiste söögikordade nimed (hommik, lõuna, 

õhtu) ja mõned olulisemad söögid-joogid (kohv, tee, võileib, helbed jmt). 
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3.1.9. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 

pühad. Lihtsamad tegevused ja eelistused (lugemine, muusika kuulamine, rattasõit, 

lemmiktoit. lemmikloom jmt).  

3 Vene keel: 
3.2 KIRI JA HÄÄLDUS 
3.2.1 Vene tähestik ja selle meeldetuletamine 
3.2.2 Nimede kirjutamine vene ja eesti keeles.  
3.2.3 Tähemärkide häälikuline tähendus. Sõnarõhk.Täishäälikute hääldamine eel- ja 

järelrõhulistes silpides, reduktsioon. Kaashäälikud. Sisihäälikute hääldamine. 
Häälikute sarnastumine: helilised/helitud. 

3.2.4 Sõnarõhk tegusõna быть vormides.  
3.2.5 Sõnarõhu muutumine nimisõnade nimetava käände mitmuse vormi moodustamisel. 
3.3 NIMISÕNA  
3.3.1 Grammatiline sugu: naissoost nimisõnad –а/-я-lõpuga; meessoost sõnad, mille lõpus 

on kaashäälik või –й ja -a/-я (папа, дедушка, дядя); kesksoost sõnad -о/-е-lõpuga.  
3.3.2 Nimisõnade mitmuse nimetava käände moodustamine (ы- ja и-lõpulised meessoost 

ja naissoost sõnad; а- ja я-lõpulised kesksoost ja meessoost sõnad).  
3.4 OMADUSSÕNAD  
3.4.1 Omadussõna lõpud ainsuse ja mitmuse nimetavas käändes (küsimused какой? 

какая? какое? какие?).  
3.4.2 Omadussõna ühildumine nimisõnaga ainsuse ja mitmuse nimetavas käändes. 
3.5 TEGUSÕNA  
3.5.1 Tegusõna быть: oleviku Ø-vorm; mineviku vormi moodustamine; tuleviku vormid: 

ainsuse/mitmuse pöördelõpud.  
3.6 Eitav kõneliik: Я не играю, Мальчик не играет, Мы не играем jne). 
3.7 Tegusõnade pööramine (olevik ja tulevik). 
3.8 Mineviku vormide moodustamine. 
3.9 ASESÕNA 
3.9.1 Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine. 
3.9.2 Omastavad asesõnad ainsuses ja mitmuses.  
3.10 MÄÄRSÕNA Lubamine ja keelamine (можно, нельзя).  
3.11 Hinnangut väljendavad määrsõnad (хорошо, плохо).  
4 ARVSÕNA 
4.2 Põhiarvsõnad. Küsimus сколько лет? ja vastus (nimisõnaga год, года/лет). 
4.3 ABISÕNAD 
4.3.1 Rinnastavad sidesõnad и, а, но.  
4.4 LAUSE STRUKTUUR 
4.4.1  Küsimused Кто это? Что это? ja vastused.  
4.4.2 Küsimused Кто это был? Что это было? ja vastused.  
4.5 Subjekti ja predikaadi tähistamine ( Я играю, ты играешь, он/она играет, мы играем, 

вы играете, они играют; Мальчик играет, Дети играют jne).  
4.6 Lihtlause: koordinatsioon aluse ja öeldise vahel. 
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5 Õpitulemused  
 

5.2 V klassi lõpetaja kuulamisel: 
5.2.1 saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;  
5.2.2 V klassi lõpetaja oskab kõnelemisel: 
5.2.3 vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires; 
5.2.4 õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest; 
5.2.5 küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda; 
5.2.6 kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 
5.2.7 hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  
5.3 V klassi lõpetaja lugemisel: 
5.3.1 oskab leida tekstist olulist; oskab tõlkida tuttava sõnavaraga teksti eesti keelde; 
5.4 V klassi lõpetaja oskab kirjutamisel: 
5.4.1 kirjutada kirja sõbrale; 
5.4.2 kirjutada eeskuju abil lühijutukesi; 
5.4.3 kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada.  

 
5. Hindamine 

II kooliastmes hinnatakse kõiki vene keele osaoskusi eraldi selleks, et juba eos vältida 

baasteadmistes lünkade tekkimist. Neljanda õppeveerandi lõpus saab õpilane 

tagasiside hinde vormis kõigi osaoskuste kohta (lisaks suulise koos kommentaaridega).  

Kogu aasta materjali põhiteemasid (kõigi osaoskuste kontroll) hõlmav kokkuvõttev töö 

sooritatakse neljanda õppeveerandi lõpus.  

 

Hindamisel kasutatakse järgmisi meetodeid: 

Kirjalikud kontrolltööd/testid sisaldavad tavaliselt erinevaid osaoskusi või keeleteadmisi 

kontrollivaid ülesandeid, mis eeldavaid lühikesi vastuseid (valikvastusega ülesanded, õige-

vale vastusega küsimused, lünktekstid jne).  

Suuline esitlus võib madalamal keeleoskustasemel olla igapäevasel õpilast vahetult 

puudutaval teemal (nt minu hobi) ja kõrgemal keeleoskustasemel nt probleemikäsitlus. 

Esinetakse õpitud teemal, kusjuures pööratakse tähelepanu nii sisule kui esitlusoskusele. 

Teiste kuulamine annab grupile võimaluse üksteiselt õppida ja arendab analüüsivõimet.  

Vene keele tööplaan V klass 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 1   
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 1. tund 

Loeme koos läbi lk. 3 L. Leesi „Saateks”. Lk. 4 MITM. 

Зад. 1 suul. 

Куда ты идёшь? Kordame идти pööramist! 

Dialoog. 

Lk. 7 tabelist viimane lõik. Kuulame laulu „Песенка 

друзей“ 

 

Kodus: lk. 4 dial l.t. p., идти p. Зад. 1 suul. 

Идти – minema 

 

я иду  

ты идёшь 

 

    

 2. tund   

 Lk. 5 põhi- ja järgarvud. Tabel lk. 7 – keskm. Lõik 

Laul „Песенка друзей“ lk. 7 l. 

Зад. 2 suul. 

 

Kodus: lk. 5, 7 l.t. p., зад. 2 p. 

Один первый (-ая, -ое) 

два второй (-ая, -ое) 

три третий (-ья, -ье) 

 

    

 3. tund   

 Lk. 6 täheestik 

мой, моя, моё мои 

Dialoogid 

Зад. 3 suul. 

 

Kodus Tähestik p., dial lk. 6 l.t. p., Зад. 3 suul. 

Мой карандаш 

Моя сумка 

Моё окно 

Мои книги 

 

    

 Урок 2   

 1. tund 

Lk. 7 kordame tabelist 2 esimest lõiku. 

Lk. 9 kuup. Nädalap. 

Kordame suuliselt tähestikku! 

Lk. 8 minevik! 

Dialoog l.tõlkida 

Любить – armastama 

 

я любил (а) 

ты любил (а) 

он любил 

jne 
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Зад. 1 suul. 

 

Kodus: lk. 8 l.p. nädalapäevad p. kirj. (TK) 

 

 

    

 2. tund   

 Lk. 9 наш, наша, наше, наши  

Omadussõnad: какой?, какая?, какое?, какие? 

Loeme ½ tekstist 

Зад. 2 – kui jõuame, siis alustame koolis kirj. 

 

Kodus: lk. 9 ½ teksti l.t., зад. 2 kirj., lk. 11 kirj. 

Задание 2 

Это большая школа. 

Это плохая девочка. 

Kirjutame ainult 

ülesande osa. 

    

 3. tund   

 Lk. 9 loeme ja tõlgime teksti lõpuni. 

Lk. 10 l.t 

Зад. 3 kirj. 

Loeme lk. 11 salmid, tõlgime 

 

Kodus: lk. 9 tekst l.t., Зад. 3 kirj., 1 salmike pähe. 

Salmikesed vihikusse. Poisid 

ühe ja tüdrukud teise! 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 3   

 1. tund 

Alustame tundi aastaaegade kordamisega. Mida 

teame Puškinist? Lk. 14 „Осень“ 

Lk. 12-13 dial. l.t. 

Pöörame любить, говорить 

Зад. 2/ 126 suul. 

Kordame arve 11-20(-надцать!) 

Loeme veel koos „Осень“ 

Kui aega siis alustame зад. 2 

 

Kodus: lk. 12-13 l.t.p. Зад. 2 6 lauset kirj.4 dial l. t. p., 

идти p. Зад. 1 suul. 

говорить –rääkima 

 

я говорил (а) 

ты говорил (а) 

он говорил  

jne 

Зад. 2 5 esimest 

lauset ja 9. lause 

klassis. 
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 2. tund   

 Alust. tundi“ Осень“  lugemisega (enne õpetaja, siis 

koos!) 

lk. 14 tekst ½ l.t., lk. 13 dial. l.t. быть 

Зад. 3 suul. (aastaajad) 

 

Kodus: lk. 14 tekst ½ l.t., lk. 13 dial. l.t p. TK 

говорить, быть 

Быть – olema 

я был (a) 

ты был (a) 

он был  

jne 

 

    

 3. tund   

 Alustame arvude kordamisega! Lk. 10 ja 15 

Tekst lk. 14 l.t. 

„Осень“ koos ja üksikult 

Lk. 14 mitm moodustamine 

Зад.  1 suul. 

 

Kodus lk. 14 luul. ja tekst l.t. TK 11-50 

Сестра – сёстры 

Брат – братья 

jne. 

 

    

 Урок 4   

 1. tund 

TK 

A-(11,14,17,22,45,30) 

B- (13,15,18,21,37,40) 

Lk. 19 luul. l.t. lk. 16 жить, есть 

dial. l.t. Зад. 1/126 suul. 

 

Kodus: lk. 19 p. lk. 16 dial. l.t.p. 

жить - elama 

 

я жил (а) 

ты жил (а) 

он жил  

jne. 

 

TK kirjalikult arvud 

üksteise alla 

NT  

11 – 

14 – 

 

 

    

 2. tund   

 Lk. 17 dial. 

Lk. 18 ½ tekst l.t.  

lk. 17 arvsõnad! 

Зад. 2/127 suul. 

 

Эстонец – эстонка 

китаец – китаянка 

jne. (lk. 17) 
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Kodus: lk. 17 l.t. p. lk. 18 ½ teksti  l.t. Зад. 2 s 

    

 3. tund   

 Lk. 16 работать  

lk. 19 tabeli esimene lõik! 

Kordame mitm. moodustamist"! 

Lk. 16 tekst lõpuni. 

 

Kodus: lk. 18 tekst l.t., Диктант 

Диктант 

Летом мы жили в деревне. Я 

вставал (а) позно. Утром я 

работал (а) в саду, а днём 

отдыхала у моря. Летом я 

много читал(а). Что я ещё 

делал (а)? Летом я много 

спал. 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 5   

 1. tund 

Kordame! Диктант. 

Катюша. Lk. 23. L.t. 

Lk. 20-21 l.t. 

 

Kodus: lk. 20-21 tekst l.t., lk. 23. l.t. 

  

    

 2. tund   

 Пить, есть (ol. min.) 

Lk. 21 dial. l.t. 

Катюша дюею 

Задю. 2 suul. 

 

Kodus: lk. 23 laul l.t. p., lk. 21 dial. l.t.p.  

пить, есть p. зад. 2 kirj. 

Пить – jooma Есть - sööma 

Я пил (а) Я ел (а) 

ты  пил (а)  Ты (а) 

он пил   Он (а) 

jne 

 

Kui jääb aega, siis 

võib harjutusi 

koos kirj.alustada. 

    

 3. tund   

 Бармалей II 

Omadussõna lk. 20 

Lk. 22 dial. l.t. 

Мой карандаш 

Моя сумка 
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Зад. 1 suul. 

 

Kodus Lk. 20 luul. p.,dial lk. 22 l. t., Зад. 1 kirj. 

Моё окно 

Мои книги 

    

 Урок 6   

 1. tund 

Loeme lk. 20-21 teksti! 

Lk. 24-25 teksti teine osa! 

Lk. 24 valm l.t. 

 

Kodus: lk. 24-25 l.t.(valm, tekst!) 

 

 

Valmi lugemist 

hindele ei küsi. 

    

 2. tund   

 Kordame tegusõnu: пить, есть lk. 21 

Lk. 24 петь, танцевать 

Lk. 25 хотеть зад. 1 suul. 

Lk.- 27 Колыбельная песня» l.t. 

 

Kodus: lk. 27 p. TK, зад. 1 lk. 128 kirj. 

TK 

небо дождь 

jne 

vt. lk. 27 tabel 

Kui jõuame siis 

teeme зад. 1 

klassis kirj. 

    

 3. tund   

 Lk. 26 – arvsõnad 

родился/родилась 

Lk. 26 dial.  

Зад. 2,3 suul. 

 

Kodus: lk. 26 dial. p. (когда ты родился (-лась)?)  

зад. 2,3 s 

Какой сейчас год? 

Сейчас две тысячи 

двенадцатый год. 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 7   

 1. tund 

Lk. 129 зад. 2,3 suul. kord. koos! 

„Пудель» l.t. – lk.28 

Завтрак – на завтрак 

Обед  - на обед 
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Что ты ешь на завтрок? 

Тöö tegusõnadega! 

Знать, помнить 

Зад. 1 lk. 129-130 suul. kirj. 

 

Kodus: luul lk. 28 l.t.dial. p. зад. 1 kirj. 

Ужин – на ужин 

дессерт – на дессерт 

    

 2. tund   

 Tegusõnade kord.  

Ты знаешь Крылова? 

Lk. 31 Баю баюшки баю 

зад. 2 (130 koos kirj!) 

 

Kodus: lk. 31 p. dial. lk. 29 p. зад. 2 suul. 

зад. 2/130  

    

 3. tund   

 Tekst lk. 30 „Свиня в гостях“ l.t. – paralleelselt 

kasutada (selgitada) sõnu alt. 

 

Kodus Lk. 30 l.t. vih. sõnad 

Kirjutame selles järjekorras: 

вилка – kahvel 

лошка – lusikas 

нож – nuga jne. 

Тарелка (булка!) 

чашка (молоко) 

стакан 

салфетка 

Скатерть 

 

Loeme kõik koos 

rütmis salmi. 

    

 Урок 8   

 1. tund 

Lk. 32 „Зимний вечер“ l.t. 

мыть – мыться (kirj.) 

Lk. 32-33 dialoog l.t. 

Зад. 1/130 suul. 

Kodus: luul. lk. 32 l.t. 

Диктант 

На завтрак он ел кашу. На 

обед она ела мясо и 

жареный картофель. На 

ужин мы ели сосиски и пили 

чай. 
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Lk. 32-33 dial. l.t.p., Диктант 

 

    

 2. tund   

 Lk. 33 - salmike (peast kirj.!) 

Lk. 34 – сколько времени? Который час? Когда? В 

котором часу? (в час) 

Без 

Зад. 2/131 kirj. 

 

Kodus: Lk. 33 – salm (TK), lk. 34 l.t. зад. 2 kirj. 

Зад. 2 

Нам нравиться читат. 

Ему нравится загорать. 

 

Alustame koos 

зад. 2 kui jõuame! 

    

 3. tund   

 Lk. 34-35 Моё утро l.t. 

Lk. 35 luul. korrata! 

Зад. 3 suul. – eessõnade tähendused: В, НА, С, ИЗ, 

К! 

 

Kodus: lk. 34-35 l.t tekst,, Зад. 3 suul.,lk. 35 luul. 

l.t.p. 

  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 9   

 1. tund 

Harjutame kellaaegu: Который час? Когда? В 

котором часу? (в час) 

Lk. 36 enesekirjeldus, tegus. Min. 

Dial. lk. 36-37 l.t. 

Зад. 1 (kui jõuame alustame koos kirj.) kirj. 

 

Kodus: TK enesek. tegus. lk. 36, 37 dial. pähe. Зад. 1 

kirj. 

Родиться – sündima 

я родился/ась 

Ты родился 

он родился 

jne. 

Lk. 36 laulu loeme 

sissejuhatus, 

kordame peast 

hijlem! 

    

 2. tund   
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 Lk. 38 enesek. tegus! 

Lk. 39 luul. l.t. 

Lk. 37-38 (3,5 rida) ½ teksti l.t. 

Зад. 2 suul. 

 

Kodus: lk. 39 l.t., lk. 37-38 ½ teksti l.t. TK lk. 38 

metsloomade nimed 

Kirjuta lk. 38 metsloomade 

nimed vihikusse. 

 

    

 3. tund   

 Lk. 38 tekst lõpuni l.t. 

Kordame ensek. Tegus. 

Lk. 38 ja 33 

Зад. 3 suul. 

 

Kodus Lk. 38 l.t. (tekst), lk. 39 luul. pähe 

  

    

 Урок 10   

 1. tund 

Lk. 40 Декабрь l.t  

Когда? В декабре; тридцать первого декабря 

Tekst – Зима l.t.  

Зад. 1 kirj. 

 

Kodus: Зад. 1 suul. Lk. 40 luul. l.t. (2 rida pähe)  

Зад. 1/10 

 

Первое января… 

Двадцать четвёртое 

декабря… 

Двадцать пятое декабря …. 

…- мой день рождения 

Сегодня двадцать второе 

ноября 

Завтра двадцать третье 

ноября. 

Двадцать четвёртое июня - 

… 
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Двадцать четвёртое февраля 

-… 

    

 2. tund   

 Lk. 41 – dial. l.t. 

Когда? 

мочь kirj. 

Lk. 43 dial. l.t. 

Зад. 2 suul. 

  

Kodus: lk. 41, 42 dial. p., зад. 2 kirj., luul. 2. salmi 

pähe 

Мочь – võima, suutma 

(olevik, minevik) 

Kirjutame ainult 

ülesande osa. 

    

 3. tund   

 Lk. 43 tekst l.t. 

Tabeli 1. Lõik!. 

Зад. 3/9 suuliselt korrata 

 

Kodus: lk. 43 l.t., Зад. 3/9 suul., lk. 40 luul. p. 

Salmikesed vihikusse. Poisid 

ühe ja tüdrukud teise! 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 11   

 1. tund 

Lk. 44 – Ёлочка 

Будущее время. 

Lk. 44-45 Скоро сочельник (dial.) 

Зад. 1 suul. 

 

Kodus: lk. 44 luul l.t.p., lk. 44-45 l.t. Зад. 1 kirj. 

быть – olema 

 

я буду, ты будешь jne. 

Когда будет Новый год? 

Когда будет Рождесьво? 

Когда будет Ёлка? 

Когда будет Дед Мороз? jne 

 

    

 2. tund   

 Зад. 1 kordamine ja kontrollime kod. tööd! 

Lk. 45 tabel! Через… 

Зад. 2 kui jõuame alustame koos klassis! 

Lk. 45. 46 – tekst- l.t. 

Задание. 2  
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Kodus: lk. 45- 46 dial. p. lk. 45 tekst l.t., зад. 2 kirj. 

    

 3. tund   

 Lk. 45-46 tekst l.t. 

Зад. 3 suul. 

Alustame klassis lugemist Сосна. 

Ёлочка kirj. 

 

Kodus Lk. 44 luul. TK, lk. 45, 46 l.t 

Ёлочка 

 

Маленкой ёлочке….. 

 

    

 Урок 12   

 1. tund 

TK Ёлочка 

Вот север …loeme klassis! 

Дерево – деревья 

ждать - ootama (3 ajavormi!)  

Кого ты ждёшь? Dial. l.t. 

Зад. 1 suul. Kui jõuame alust. Klassis 

 

Kodus: TK – деревья, lk. 48-49 dial. l.t.p., зад. 1 kirj. 

Дерево – деревья 

 

ель клён 

сосна липа 

дуб каштан 

берёза рябина 

осина тополь 

 

    

 2. tund   

 Lk. 48 Вот север ….l.t. 

lk. 48-49 dial. lt.t 

Lk. 49 – Сколько тебе лет? Dial. l.t. 

Зад. 3 koos klassis kirj. 

TK  деревья 

 

Kodus: lk. 48 luul l.t., lk. 49 dial. p. зад. 3 kirj. 

Задание 3 

 

 

    

 3. tund   

 Lk. 50 tekst „Подкидыш“ l.t  

Lk. 51 tabel ülevalt.’ 

  



 

81 
 

Зад. 2 suul. 

Loeme lk. 11 salmid, tõlgime 

 

Kodus: lk. 50 tekst l.t., Зад. 2 s,  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 13   

 1. tund 

lk. 56 luul. „Дед Мороз“ 

lug. T. luuletuse alt õnnesppvod! 

Tegusõna писать (lk. 52) pööramine 

Dial. lk. 53 l.t. писать кому? 

зад. 1 

 

Kodus: Luul. lk. 56 l.t. Зад.1 suul., dial lk. 53 p. 

 Võtame 14. 

õppetunnist 

luuletuse lk. 56! 

    

 2. tund   

 Lk. 54 ½ teksti l.t.! 

Зад. 1 kord. 

Зад. 2 suul. 

lk. 56 – luul. lugem. ja tõlkim. 

 

Kodus: lk. 56 luul. p., зад. 1 kirj., lk. 54 ½ l.t., 

Писать кому? 

я – мне  мы – нам 

ты – тебе вы – вам 

он – ему они – им 

она – ей 

оно – ему 

 

    

 3. tund   

 lk. 54 tekst l.t. 

Enesekohane tegusõna. Tabel lk. 55 keskm. Lõik! 

Lk. 54-55 

Harjutused 

 

Kodus lk. 54 l.t. 

  

    

 Урок 14   

 1. tund учиться - õppima Millal on vene 
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Kordame: Дед Мороз 

Tervitused lk. 56 

lk. 56-57 dial. l.t. 

Lk. 59 Ой, мороз, мороз! Kuulame plaati, loeme, 

tõlgime 

Зад. 1/126 s 

 

Kodus: lk. 56-57 dial. l.t.p., lk.59 l.t., учиться TK 

 

наст. в., прош. в. 

 

õigeusu jõulud? 

 

 

    

 2. tund   

 По какому предмету? (Mis aines) 

Lk. 57 dial. l.t. 

Lk. 59 laul (loeme koos) 

Зад. 1 suul. 

 

Kodus: lk. 57 dial. l.t., lk. 59 2 suul. p., зад. 1 s 

  

    

 3. tund   

 Lk. 58 – Письмо Лены… l.t. 

 Kesksoost nimis. – tutvume minevikuga! 

Зад. 2 suul, kirj. 

 

Kodus: lk. 58 tekst l.t. 59 p 

Задание 2/14  

Näda

l 

Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 15   

 1. tund 

lk. 60 Табель (оценки!) 

Dial. „Покажи мне табель“ l.t. 

для кого? 

Зад. 1 suul. alustame  klassis kirj. koos. 

 

Kodus: lk. 60 dial. l.t.p. Зад. 1 kirj. 

Задание 1/15 

 

для кого? 
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 2. tund   

 петь suul. 

Зад. 2 suul. 

Lk. 61 „Ёлка в школе“ tekst ½ l.t. 

Задю 3 suul. (aastaajad) 

 

Kodus: Lk. 61 „Ёлка в школе“ tekst ½ l.t., зад. 2 kirj. 

(TK) 

Задание 2/15 

Alustame klassis! 

 

 

    

 3. tund   

 Lk. 61-62 „Ёлка в школе“ l.t  

Lk. 62 „В защиту Деда Мороза“ (luuletust loeme 

ainult klassis) 

 

Kodus Lk. 61-62 „Ёлка в школе“ tekst  l.t. 

TK Зад. 2 

ты поёшь мы поём 

мы учимся я учусь 

я жду мы ждём 

мы читаем я читаю 

я танцую мы танцуем 

я ем я пью 

 

    

 Урок 16   

 1. tund 

lk. 64 Январь (l.t.p.) 

Kuude nim. vihikusse: Месяца 

Зад. 1 (когда?) lk. 26, 44! 

несов. в. – писать 

сов. в. – написать  

lk. 67 luul. l.t. 

 

Kodus: TK Месяца, lk. 64 luul. p. lk. 67 l.t. 

Январь  Июль 

Февраль Август 

Март  Сентябрь 

Апрель Октябрь 

Май  Ноябрь 

Июнь Декабрь 

   

    

несов. в ja 

сов. в. 

vt. lk. 67 

TABELIT 

    

 2. tund   

 Lk. 65 dialoogid! 

Кататься/учиться 

когда? Куда? (lk. 66) 

Зад. 2 (kirjal. Teeme koolis nii palju, et kodus lihtsam 

Задание 2/16 

в,/ на,/ куда? 
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jätkata)  

lk.17 arvsõnad! 

Зад. 2/127 s 

 

Kodus: Lk. 65 dial. l.t. Poisid p. 1 dial, tüdrukud 2. Dial. 

Зад. 2 kirj. 

    

 3. tund   

 Lk. 65 Новы год l.t. 

мой, моя, моё мои jne. lk. 68 tabel 

Зад. 3 suuliselt! Teeme õpiku abil, leiame täpsed 

kohad!!  

 

Kodus: lk. 66 tekst l.t. 

 Задание 3/16 

Kirj. 5 esimest lauset! 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 17   

 1. tund 

lk. 68 Телефон (l.t.) 

вчера – завтра jne. 

звонить, розвонить 

lk. 69 dial. Позвони мне после обеда! 

Зад. 1 koos! (raamatu abil) 

 

Kodus: lk. 68  l.t. Зад. 1 suul., lk. 69 - dial. p. 

На юге (где?) 

на севере 

на востоке 

на западе 

 

Зад. 1/17 

 

    

 2. tund   

 lk. 69-70 Водяной и мужик l.t. ½ teksti kuni lk. 70 5. 

Rida, доволен… 

lk. 71 tabel: keskm. Lõik! 

Зад. 3 kirj.  

 

Kodus: lk. 69-70 tekst ½ l.t., зад. 3 suul. 

Зад. 3/17 Tabelist lugeda 

koos. 

    

 3. tund   
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 Tekst lk.70 l.t. lõpuni 

Tutvume luuletusega „Детство“ 

Зад. 2 suul. 

 

Kodus lk. 70 l.t. Зад. 2 kirj. TK lk. 68 – вчера – завтра 

jne. 

Вчера – позавчера    

завтра – jne.  

 

    

 Урок 18   

 1. tund 

Lk. 72 Телефон l.t. 

брать, взять (tabel lk. 75) 

lk. 72-73 dial. l.t. Гена заболел 

Зад. 2 kirj. 

 

Kodus: lk. 72 l.t., dial. kl. 72-73 l.t. 

Задание 2  Пиши! 

Читайте! Пишите 

Бери! Иди! 

Берите! Идите! 

Звони! 

Звоните! 

 

    

 2. tund   

 Lk. 74 Берёза„ l.t. 

Lk. 73 dial. заболела 

Зад. 1 alustame koos 

 

Kodus: lk. 72-73 dial. p., lk. 74-75 luul. l.t., Зад. 3 kirj. 

Эстонец – эстонка 

китаец – китаянка 

jne. (lk. 17) 

 

    

 3. tund   

 Lk. 74 Таллинн l.t. 

korrata lk. 26! 

Диктант – kirj. teksti vihikusse.   

lk. 19 tabeli esimene lõik! 

Kordame mitm. moodustamist"! 

Lk. 16 tekst lõpuni. 

 

Kodus: lk. 74 l.t.,  Диктант 

Диктант 

Я живу в Таллинне. Я учусь 

во Французском лицее. 

Таллинн – столица 

эстонии. Таллинн 

находится на севере 

Эстонии, на берегу 

Балтийского моря.  
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 19   

 1. tund 

Диктант 

Телефон – матьученья l.t. 

Зад. 1/19 suul. 

 

Kodus: lk. 76-77 l.t. Зад. 1 kirj. 

  

    

 2. tund   

 Lk. 77 dial.  Писать или написать? L.t.  

Tegus. написать 

Зад. 2/19 suul. ja kirjal. 

„ Чёрная кошка“ peast! 

 

Kodus: dial. lk. 77-78 l.t.p. salmike lk. 78 p. Зад. 2/ 

19 suul.  

Задание 2/19  

    

 3. tund   

 „Кот“  l.t. 

Lk. 79 võrdlusastmed. 

Зад.  3 suul. 

 

Kodus: tekst lk. 78 l.t. Зад.  3/19 kirjal.  

Kui jõuame, siis alustame зад.  

3/19 kirjal.  

 

    

 Урок 20   

 1. tund 

Lk. 80 „Телефон V“ l.t.  

Задание 1/20  
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Спать 

Почему ты не спишь? l.t. 

Käskiv kv.!  

Зад. 1 suul. 

Loeme laulu- „ Настоящий груп“! lk. 83 

 

Kodus: lk. 80-81 l.t. dial.p. Спать  р. Зад 1 k., suul.  

    

 2. tund   

 Зад. 2/20  

Lk. 81 „ Ленивая собака“ l.t.  

„ Настоящий груп“ 1. salm l.t.  

 

Kodus: lk. 81 (I osa.) l.t. Laul 1 suul.p. lk. 83. 

Задание 2/20  

    

 3. tund   

 Lk. 82 II osa- l.t. 

Русские пословицвы!  

Зад. 3 suul. 

Lk. 83 laulu 2. salm l.t. 

 

Kodus: lk. 82 l.t. Lk. 83 laul p. Зад. 3 suul. 

Задание 3/20 

 

Kirj. 4 viimast lauset! 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 21   

 1. tund 

Lk. 84- salm korrata! 

заниматься 

Näo- ja kehaosad- lk. 85 

Lk. 84-85  Мой портрет ( ½) 

заниматься  
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Laul: Спят устю игр. 1. salm l.t. 

 

Kodus: lk. 84-85 l.t. 1.salm lk. 86 p. 

    

 2. tund   

 Lk. 84-85 Мой портрет ( ½) 

Спят устю игр. 2. salm l.t. 

Болтать – salmike 

Lk. 86 (varem õpitud!) 

Зад.1/21 (lk.143) 

 

Kodus: lk. 84-85 l.t.  зад.1 suul. TK lk. 84 ½  luuletust. 

 Одна нам голово данаб, 

А глаза два 

и уха два 

и два виска, 

и две щеки, 

и две ноги, 

и две руки 

зато один и нос и рот. 

 

 

    

 3. tund   

 Lk. 86- Спят усталые… 3. salm. 

Korrata tekstid lk. 84-85. 

Зад. 2 suul. 

Зад. 3 kirj. 

 

Kodus lk. 86 laul p. 

 Задание  3/21  

    

 Урок 22   

 1. tund 

 Lk.88. Песня крок. Гены  l.t. CD! 

Lk.89- dial. l.t. 

 

Kodus: lk. 88 l.t., lk.89 dial. l.t.p. 

 Диктант 

 

У меня светлые волосы, 

голубые глаза, короткий 

нос. У меня маленкие уши, 

рот тоже маленкий, щёки 
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розовые, губы красные, а 

зубы белые.  

    

 2. tund   

 Lk. 88 laulu kuulamine ja lugemine. 

Lk.88 tabel,  зад. 1,2 suul.  

 Ден рождения. ½ l.t.  

 

Kodus:  Диктант. Lk. 88 1 salm p. lk. 90 ½ l.t.  

  

    

 3. tund   

 Lk. 90 l.t. lõpuni. 

Kuulame lk. 88 olevat laulu! 

Зад. 3 suul. 

 

Kodus: lk. 90 l.t. lk. 88 laul p.  

  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 23   

 1. tund 

lk. 92  Пошёл котик на торжок l.t. 

покупат (нес.в), купить (с.в) 

булочная – dial. l.t. 

Зад. 1 suul. 

 

Kodus: lk. 92 luul.p., dial. l.t. , зад. 1 suul. k. 

Покупат- ostma 

Я покупаю 

ты покупаеш 

 jne…  

 

Задание 1 

Торжок- turg! 

    

 2. tund   

 Lk.93 „ Мологная“ l.t.  

Продавать (нес.в) 

продать (с.в) 

Задание 2 
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Lk.95 „Антошка“ kuulamine, lugem. Tõlk. 

Зад. 2,3 suul.! 

 

Kodus: lk.95 l.t., lk. 93-94 dial.p. 

 

Овощи 

    

 3. tund   

 Lk.94 tekst  „Репка“ l.t.  oвощи! 

Задание 1 ja oвощи KT! 

Leiame alates lk.64 tegus. несов. в. ja сов. в. 

 

Kodus: lk.94 l.t., lk.95 laul p. KT зад. 1, oвощи.  

  

    

 Урок 24   

 1. tund 

 Ужник  l.t. lk. 96 (М.Лермонтов) 

Христое воскрес! 

Зад. 1 suul. 

  

Kodus: lk. 96-97, dial. l.t., зад. 1 suul. 

  

 

    

 2. tund   

 Lk.97- сущесть 

ср.рода! 

Весна l.t. 

Зад. 2 suul.  (tõlkida, tähelepanu omadussõnadele) 

 

Kodus: Весна l.t, Зад. 2 kirj.  

 Существительные среднего 

рода. 

 

    

 3. tund   

 Весна lk. 97-98 l.t. Задание 3/24   
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 Два весёлых гуся l.t. 

Зад. 3 suul.  

 

Kodus: lk.97-98 tekst l.t. Зад. 3 kirjal. 

 

Alustame koos, kui jõuame! 

 

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 25   

 1. tund 

Lk. 98 laulu kuulamine.  

Lk. 100 l.t.- luul. katkend. 

забывать: забыть värvused ! (vih. k) 

Зад. 1 s  

lk. 101 dialoog l.t. 

 

Kodus: TK värvused. Lk. 101 dial. p. 

 

Зелёный 

жёлтый 

оранжевый 

и.т.д. 

 

    

 2. tund   

 Зад. 1 kirjal. 

Lk.101-102 tekst l.t. 

Зад. 2 s  

Kuulame laulu lk. 98. 

 

Kodus: lk. 101-102 l.t. Зад. 2 suul.   

Задание 1/25  

    

 3. tund   

 Lk. 101-102 tekst lugemine. 

Lk. 102 „Ласточка“  l.t. 

Lk. 103-  Какая сегодня погода?  

Зад. 3/25 suul.  
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Kodus lk. 102 luul. p., lk. 103 p.  

    

 Урок 26   

 1. tund 

Lk. 107  Парус 

Lk. 104-105 l.t. 

Зад. 1 (уст.)  

 

Kodus: lk. 107 luul. l.t. lk. 104,105 l.t.  Зад 1 suul. 

TK(нравиться) 

Нравиться- meeldima 

 я нравлюсь 

ты нравишбся 

и.т.д. 

 

 

    

 2. tund   

 Зад. 1 suul. 

Парус 

Lk. 105 l.t. 

 

Kodus:. Зад. 2 kirjal. Lk. 107 1suul. peast. LK. 105 l.t. 

Задание 2  

    

 3. tund   

 Lk. 105- teksti l.t. 

Lk. 106 -  dial. l.t. 

Жить где? 

Зад. 3 suul. , alustame ka kirj. 

 

Kodus: lk. 107 p. lk.106 dial. p. Зад. 3 suul. 

Задание 3  
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Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 27   

 1. tund 

Lk. 108 -  майские дни (Игорь Северянин) 

Lk. 109- dial. l.t.  

Зад. 2/ 126 suul. 

Профессия 

Мочь - смочь 

Зад. 1 (suul.)  

 

Kodus: TK профессия. Lk. 109-109 l.t. (luul., dial.)  

Мочь- võima 

 Я могу 

Ты можете 

и.т.д. 

 

Профессия 

 

    

 2. tund   

 Lk. 110 ( ½ ) lug.t. 

Lk. 108-109. 

Зад 3 suul.  

Диктант- teksti kirjut. Harj.v.  

 

Kodus: Диктант. Lk. 110 ( ½ )l.t.  Зад 3 suul.  

Диктант 

 

 Мне нравиться лето. Летом 

тепло, птицы поют и солнце 

светит целый день. Летом 

мы живём на даче.  Утром я 

работаю в саду,  а днём 

щтдыхаю у моря.  Вечером 

мы играем в мяч.  

 

    

 3. tund   

 Lk. 110- tekst l.t. 

Lk.111-  Черёмуха.  

Зад. 2 kirj.   

 

Kodus lk.110 l.t. Зад. 2 lõpetada. 

Задание 2  

    

 Урок 28   
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 1. tund 

Ехать k.  куда? (lk. 112)  

И будем вскоре… l.t.  

Dial. lk. 112-113. 

 

Kodus: l. dial.- poisid; 2. dial. – tüdrukud l.t.p. Laused 

lk. 112 kirjalikult. 

Ехать- sõitma 

 я еду 

ты едешь  jne. 

 

 

Дарить- kinkima 

 

 

    

 2. tund   

 Lk. 112- lausete kordamine. 

Петербург – северн. Ст. 

Lk. 113 ( ½ ) l.t. 

Зад. 1 suul. – maailmajaod (lk. 114) 

 

Kodus: lk. 114- maailmajaod. Lk. 113 ( ½ ) tekst l.t.  

Зад. 1 s 

  

    

 3. tund   

 Lk. 114- tekst lõpuni! 

Куда мы идёшь? 

Зад. 2 kirjalikult 

Loeme ja tõlgime lk. 115 salmikesi! 

 

Kodus: lk. 114 tekst lug.t. Lk. 115 1, salm- õppida 

peast kirjutama. 

Задание 2/28  

Nädal Teema, tunnis läbivõetav materjal Kirjalik töö vihikus Märkused 

    

I Урок 29   

 1. tund 

lk. 119-  Я шагаю по Москве. 

Дерево - деревья ( lk.48 ja 116) 
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Lk. 116 Москва - столица России. ( ½ teksti!) 

Зад. 1/ 29 

 

Kodus: lk. 119 l.t. 1.suul. pähe. Lk. 116 tekst l.t. Зад. 

1 suul.  

    

 2. tund   

 Lk. 117- loeme teksti lõpuni! 

Lk. 119-  Я шагаю по Москве.  

Зад. 2 kirj. 

 

Kodus: Lk. 117 l.t.  видеть р. Lk. 119- 1.,2. salm p.  

Видеть- nägema 

 я вижу 

Ты видешь (jne.) 

 

Задание 2/29 

 

я вижу-  он видет 

я знаю -  он знает jne. 

 

    

 3. tund   

 Kord. tegusuul. видеть. 

Lk. 117-118- dial. l.t. 

Lk. 119- Я шагаю по Москве lõpuni! 

Зад.  3 suul. – teeme harj. kasutades õpikut. 

 

Kodus: 1. dial. l.t.p., 2. dial. l.t. Зад.  3 kirjal. Lk. 119 

laul pähe.  

Задание 3 

 

 

    

 Урок 30   

 1. tund 

Прощанье  l.t.  

Начинать  начинаться 

Задание 1/30 
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Кончать  кончамься 

Dial. l.t. 

Tutvume lauluga „ Голубой вагон“ 

 

Kodus: lk. 120 dial.p. Зад. 1 kirjal.  

    

 2. tund   

 Lk. 121 

Овощи  

Dial. l.t. 

Голубой вагон l.t. 

Зад. 2 suul. 

 

Kodus: Dial. p. Голубой вагон l.t. TK- Овощи 

Овощи! 

 

Репа 

Картошка - картофель 

Морковка - морковь  

Свёкла 

Горох 

Бобы 

Салат jne 

 

    

 3. tund   

 Lk.122- фрукты  и ягоды 

Голубой вагон 

Lk. 123 lug.  

Зад. 3 suul. 

 

Kodus: Голубой вагон 2 suul. pähe. TK фрукты   

фрукты  и ягоды 

 

яблокл 

яблоня 

груша 

слива jne. 
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VI klass – vene keel 
Õppematerjalid: 

L. Leesi “Vene keel – minu rõõm”.  

Vene keele õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid. 

Hindamine: 

6. klassis vene keele tundides hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 

1. Kirjalike ja suuliste monoloogvastuste hindamine (põhjalik suuline vastus antud teemal, 

kirjandid jne). 

Hinne “5” pannakse ammendava sisu ja õige pikkusega (minimaalne töömaht on 35 sõna) 

loogilise vastuse eest, mis kajastab õpitud leksikat ja grammatikat. Tekstis võib esineda 

üksikuid kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 4 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei 

häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “4” pannakse asjakohase sisu ja õige pikkusega vastuse eest, milles üksikutes kohtades 

võib esineda pisut lihtsakoelist sidumist. Sõnavara ja grammatilised konstruktsioonid on 

piisavad, kuid ei ole mitmekülgsed. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 

8 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “3” pannakse õige pikkusega vastuse eest, kui teksti sisu on pealiskaugne.  Tekst on 

kohati seosetu. Sõnavara on piiratud, kasutatud grammatilised konstruktsioonid on 

ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 10 erinevat tüüpi 

viga). 

Hinne “2” pannakse nõutust lühema vastuse eest, kus teksti sisu ei vasta antud teemale. 

Tekstis on ebaloogiline lausestus, see on halvasti struktureeritud. Sõnavara on piiratud, 

kasutatud grammatilised konstruktsioonid on ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja 

keelevigu (rohkem kui 10 erinevat tüüpi viga), mis häirivad tekstist arusaamist. 

Suulises vastuses hinnatakse ka hääldamist: 

“5” - üksikud vead harvade sõnade ja tundmatute nimede hääldamises (sõnarõhk, sisihäälikute 

eristamatus, heliliste ja helitute kaashäälikute eristamatus jne). 

“4” - üksikud vead (mitte rohkem kui 3) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“3” - vead (mitte rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“2” - vead (rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

2. Koduse ettevalmistusega lühemate kirjalike tööde hindamine (leksika või/ja grammatika 

tunnikontroll): 
95-100 % üldisest töömahust – “5” 

80-94 % – “4” 

60-79 % – “3” 

vähem kui 60 % – “2” 

3. Testide ja kontrolltööde hindamine: 
90-100 % üldisest töömahust – “5” 

75-89 % – “4” 

50-74 % – “3” 

vähem kui 50 % – “2” 
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4. Lühemate suuliste vastuste hindamine (dialoogide tagasitõlge, etteantud teemal dialoogide 

koostamine):  

“5”: grammatiliselt õige vastus sobiva sõnavaraga, on üksikud vead harva esinevate sõnade 

hääldamises, 

“4”: vastus, milles esinevad üksikud grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 3) ja 

mõned vead sagedussõnade hääldamises, 

“3”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 6) ja 

hääldamisvead, 

“2”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (rohkem kui 6) ja hääldamisvead. 

Õppenädal Õppeteemad 

1. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: начало учебного года. Я и окружающие: вежливое поведение. 

Keelestruktuur: 

Род существительных. Формы единственного и множественного числа 

притяжательных местоимений. Количественные числительные (от 1 до 10). 

2. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: школа и класс, школьный день, обязанности в школе. 

Keelestruktuur: 

Дни недели и даты. Образование формы прошедшего времени глаголов. 

Количественные числительные (от 11 до 20). 

3. õppenädal Õppeteema: 
Времена года и погода: осень. 

Keelestruktuur: 

Множественное число существительных. Количественные числительные 

(обозначение десятков). 

4. õppenädal Õppeteema: 
Семья и ближайшее окружение: занятия летом. 

Keelestruktuur: 

Использование в речи глаголов в форме прошедшего времени. 

Количественные числительные (обозначение десятков): продолженние темы. 

5. ja 6. õppenädal Õppeteema: 
Я и окружающие: отношения между людьми; повседневные занятия. 

Keelestruktuur: 

Спряжение глаголов есть, пить, хотеть. Формы единственного числа 

прилагательных (м., ж., ср. р.). Количественные числительные (обозначение 

сотен). Наименования месяцев. 

7. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: правила вежливости (поведение в гостях).  

Keelestruktuur: 

Различение сущ. м. и ж. р. на -Ь. Спряжение глаголов знать и помнить. 

8. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь: режим дня. 

Keelestruktuur: 
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Обозначение времени. Спряжение частотных возвратных глаголов. 

9. ja 10. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Я и другие: отношения с близкими. Времена года и погода: зима. 

Keelestruktuur: 

Обозначение времени суток: наречия утром, днѐм, вечером, ночью. 

Использование в речи дат.  

11. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: отношения с друзьями, сотрудничество и учёт чужих интересов. 

Keelestruktuur: 

Временные формы глагола быть. Конструкции, обозначающие промежуток 

времени, с предлогом через. 

12. õppenädal Õppeteema: 

Семья и окружение: отношения между членами семьи. 

Keelestruktuur: 

Обозначение возраста. Формы личных местоимений, отвечающие на 

вопросы кому? и кого? 

13. ja 14. 

õppenädal 

Õppeteema: 

Традиции, события и даты (подготовка к Рождеству и Новому году, письмо 

Деду Морозу). Учѐба: познавательные умения и навыки. 

Keelestruktuur: 

Спряжение глагола писать. Различение форм личных местоимений, 

отвечающих на вопросы кому? и кого? Наименования учебных предметов. 

15. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония: традиции празднования Рождества.  

Keelestruktuur: 

Конструкция “я был доволен”. 

16. õppenädal Õppeteema: 

Традиции, события и даты: Новый год. 

Keelestruktuur: 

Употребление предлогов В и НА. Различение глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

17. õppenädal Õppeteema: 

Свободное время и отношения сдрузьями. 

Keelestruktuur: 

Образование формы будущего времени глаголов. Использование в речи 

наречий сегодня, завтра, вчера и т.д. 

18. ja 19. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Здоровый образ жизни и самочувствие. Правила этикета: разговор по телефону. 

Родина Эстония: достопримечательности Таллинна. 

Keelestruktuur: 

Использование в речи пословиц. Форма повелительного наклонения глагола. 

20. ja 21. 

õppenädal 

Õppeteema: 

Дом и окружение: домашние животные и забота о них.  

Keelestruktuur: 
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Степени сравнения прилагательных. Наименования домашних животных и 

птиц. 

22. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: внешность человека. 

Keelestruktuur: 

Наименования частей тела человека. 

23. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: семейные события (день рождения) 

Keelestruktuur: 

Существительные singularia и pluralia tantum. 

24. ja 25. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Повседневная жизнь: общение в сфере обслуживания (общение в магазине). 

Keelestruktuur: 

Спряжение глаголов покупать / купить. Наименования продуктов питания. 

26. õppenädal Õppeteema: 
Культура и традиции: празднование Пасхи.  

Keelestruktuur: 

Образование формы множестенного числа существительных ср. р. 

27. ja 28. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Времена года и погода: весна. 

Keelestruktuur: 

Наименования цветов. Наименования птиц. 

29. õppenädal Õppeteema: 
Времена года и погода: лето. Свободное время. 

Keelestruktuur: 

Спряжение глагола нравиться. Формы личных местоимений при глаголе 

нравиться. 

30. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония: известные люди. 

Keelestruktuur: 

Наименования профессий. Спряжение глаголов мочь / смочь. 

31. ja 32. 

õppenädal 

Õppeteema: 

Краткая характеристика стран, входящих в культурное 

 пространство изучаемого языка 

 (достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга). 

Keelestruktuur: 

Спряжение глаголов ехать / поехать. 

33. õppenädal Õppeteema: 
Свободное время: различные способы проведения досуга летом. 

Keelestruktuur: 

Наименования овощей, фруктов и ягод. Спряжение глаголов начинать / 

начинаться и кончать / кончаться. 
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34. ja 35. 

õppenädal 

Повторение изученного в 6 классе. 
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VII klass- vene keel 
Õppematerjalid: 

L. Leesi “Vene keel – minu õnn”.  

Vene keele õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid. 

Hindamine: 

7. klassis vene keele tundides hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 

1. Kirjalike ja suuliste monoloogvastuste hindamine (põhjalik suuline vastus antud teemal, 

kirjandid jne). 

Hinne “5” pannakse ammendava sisu ja õige pikkusega (minimaalne töömaht on 35 sõna) 

loogilise vastuse eest, mis kajastab õpitud leksikat ja grammatikat. Tekstis võib esineda 

üksikuid kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 4 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei 

häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “4” pannakse asjakohase sisu ja õige pikkusega vastuse eest, milles üksikutes kohtades 

võib esineda pisut lihtsakoelist sidumist. Sõnavara ja grammatilised konstruktsioonid on 

piisavad, kuid ei ole mitmekülgsed. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 

8 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “3” pannakse õige pikkusega vastuse eest, kui teksti sisu on pealiskaugne.  Tekst on 

kohati seosetu. Sõnavara on piiratud, kasutatud grammatilised konstruktsioonid on 

ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 10 erinevat tüüpi 

viga). 

Hinne “2” pannakse nõutust lühema vastuse eest, kus teksti sisu ei vasta antud teemale. 

Tekstis on ebaloogiline lausestus, see on halvasti struktureeritud. Sõnavara on piiratud, 

kasutatud grammatilised konstruktsioonid on ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja 

keelevigu (rohkem kui 10 erinevat tüüpi viga), mis häirivad tekstist arusaamist. 

Suulises vastuses hinnatakse ka hääldamist: 

“5” - üksikud vead harvade sõnade ja tundmatute nimede hääldamises (sõnarõhk, sisihäälikute 

eristamatus, heliliste ja helitute kaashäälikute eristamatus jne). 

“4” - üksikud vead (mitte rohkem kui 3) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“3” - vead (mitte rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“2” - vead (rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

2. Koduse ettevalmistusega lühemate kirjalike tööde hindamine (leksika või/ja grammatika 

tunnikontroll): 
95-100 % üldisest töömahust – “5” 

80-94 % – “4” 

60-79 % – “3” 

vähem kui 60 % – “2” 

3. Testide ja kontrolltööde hindamine: 
90-100 % üldisest töömahust – “5” 

75-89 % – “4” 

50-74 % – “3” 
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vähem kui 50 % – “2” 

4. Lühemate suuliste vastuste hindamine (dialoogide tagasitõlge, etteantud teemal dialoogide 

koostamine):  

“5”: grammatiliselt õige vastus sobiva sõnavaraga, on üksikud vead harva esinevate sõnade 

hääldamises, 

“4”: vastus, milles esinevad üksikud grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 3) ja 

mõned vead sagedussõnade hääldamises, 

“3”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 6) ja 

hääldamisvead, 

“2”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (rohkem kui 6) ja hääldamisvead. 

Õppenädal Õppeteemad 

1. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: начало учебного года, распорядок дня в учебное время. Я и другие: 

вежливое поведение. 

Keelestruktuur: 

Род существительных. Образование формы множественного числа 

существительных.  

Употребление в речи глаголов в форме повелительного наклонения. 

2. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: распорядок дня в учебное время. Я и другие: отношения со 

школьными друзьями. 

Keelestruktuur: 

Обозначение даты и времени. Использование предлогов “в” и “без” при 

обозначении времени.  

Дни недели. 

3. õppenädal Õppeteema: 
Учёба: школа и класс, школьный день. 

Keelestruktuur: 

Использование в речи притяжательных местоимений. 

Спряжение частотных глаголов в форме форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

4. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь, учёба: школьный день и домашние занятия. 

Keelestruktuur: 

Возвратные глаголы: спряжение и особенности употребления в речи 

(частотные глаголы). Различение возвратных и невозвратных глаголов в 

речи. 

5. и 6. õppenädal Õppeteema: 
Дом и ближайшее окружение: члены семьи, родственники.  

Keelestruktuur: 

Русские падежи.  

Основные грамматические значения падежных форм. 

Склонение существительных мужского рода на согласный. 
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Различение в речи глаголов “хотеть” и “хотеться”. 

7. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: отношения с друзьями и близкими, общие занятия.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского и мужского рода на -А. 

Употребление форм винительного и предложного падежа для обозначения 

места. Различение предлогов “в” и “на”. 

Различение в речи глаголов “идти” и “ехать” и их спряжение. 

8. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: отношения с друзьями и близкими, общие занятия (продолжение темы). 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского и мужского рода на -Я. 

Наименования стран и национальностей. 

9. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь: здоровый образ жизни и питание. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных среднего рода на -О. 

Спряжение частотных глаголов в настоящем времени (чередования в основе 

слова).  

10. õppenädal Õppeteema: 
Учёба: учебные умения и привычки. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных среднего рода на -Е. 

Спряжение глагола “нравиться”. Падежные формы существительных и 

местоимений при глаголе “нравиться”. 

Образование уменьшительно-ласкательных слов (чередование в основе 

слова). 

11. õppenädal Õppeteema: 

Дом и окружение: домашние животные и забота о них. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных мужского рода с Ь и Й на конце слова. 

12. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: традиции школы (школьный бал). 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных (основные типы склонения): закрепление. 

Употребление в речи существительных мужского рода в форме предложного 

падежа с окончанием -У (на балу, на полу). 

13. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония: традиции празднования Рождества. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода на -ИЯ.  

Образование имѐн прилагательных. 

14. õppenädal Õppeteema: 
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Дом и окружение: семейные обычаи и традиции (Рождество и Новый год). 

Правила оформления личного письма (письмо Деду Морозу). 

Keelestruktuur: 

Употребление предлога “на” с существительными в форме предложного 

падежа. 

15. õppenädal Õppeteema: 

Дом и окружение: семейные обычаи и традиции (продолжение темы). Учѐба: 

учебные предметы и успеваемость. 

Keelestruktuur: 

Склонение прилагательных в форме мужского рода единственного числа.  

16. õppenädal Õppeteema: 
Учёба и работа: профессии. Дом и ближайшее окружение: профессии членов семьи.  

Keelestruktuur: 

Наименования профессий. 

Падежные формы личных местоимений. Употребление личных местоимений 

третьего лица с предлогом и без предлога. 

Склонение имѐн собственных (фамилий) мужского рода. 

17. õppenädal Õppeteema: 

Повседневная жизнь:  гигиенические привычки.  

Keelestruktuur: 

Склонение прилагательных в форме женского рода единственного числа. 

Употребление формы дательного падежа с предлогом “по” для обозначения 

области знаний (по математике и т.д.). 

18. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: черты характера человека (на материале русских народных 

сказок). 

Keelestruktuur: 

Наименования посуды. 

Склонение прилагательных в форме среднего рода единственного числа. 

Образование формы повелительного наклонения глагола. 

19. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: черты характера человека (продолжение темы). 

Keelestruktuur: 

Склонение указательного местоимения “этот” в форме единственного числа.  

20. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: внешность человека.  

Keelestruktuur: 

Части тела человека. 

Склонение указательного местоимения “эта” в форме единственного числа.  

21. ja 22. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Повседневная жизнь: общение в сфере обслуживания (общение в магазине). 

Keelestruktuur: 

Склонение указательного местоимения “это” в форме единственного числа.  

23. õppenädal Õppeteema: 
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Я и другие: способности, сильные и слабые стороны. Учёба: учебные умения. 

Keelestruktuur: 

Склонение односложных существительных мужского рода с беглой гласной 

в корне. 

Использование падежных форм существительных с частотными предлогами 

(с, на, к, в, для, у). 

Несовершенный и совершенный вид глагола (видовые пары частотных 

глаголов). 

24. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: отношения между людьми (любовь и дружба). 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода с Ь на конце слова. 

Образование формы повелительного наклонения со словом “давай(те)”. 

25. õppenädal Õppeteema: 

Повседневная жизнь: здоровье и самочувствие, общение с врачом. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных мужского рода в форме множественного числа. 

Склонение частотных существительных pluralia tantum (деньги, очки, сливки 

и т.д.). 

26. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: отношения между людьми (симпатия, антипатия, дружба). 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода в форме множественного числа. 

Косвенная речь (сложноподчинѐнные предложения с союзом “что”). 

27. õppenädal Õppeteema: 
Дом и ближайшее окружение: семейные события и даты (празднование Пасхи). 

Keelestruktuur: 

Употребление в речи указательных местоимений “этот, эта, это, эти”. 

Склонение существительных среднего рода в форме множественного числа. 

28. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония:  природа Эстонии, погода. 

Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных женского рода. 

29. ja 30. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Родина Эстония: географическое положение Эстонии, символика. Дом и ближайшее 

окружение: дом и его окружение; достопримечательности родного города. 

Keelestruktuur: 

Использование падежных форм существительных с частотными предлогами 

(в, на, по, до, у, от). 

31. ja 32. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Символика России. Важные события в истории России. 

Keelestruktuur: 

Склонение наименований стран. 
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Употребление в речи частотных несклоняемых существительных (кофе, 

кино, пальто и т.д.). 

Различение форм винительного и предложного падежа при обозначении 

места. 

33. õppenädal Õppeteema: 

Страны и их культуры: Петербург. 

Keelestruktuur: 

Родительный падеж существительных при обозначении количества (с 

числительными “один/одна/одно”, “два/две”, “три”, “четыре”). 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных мужского рода (односложные частотные 

существительные). 

34. õppenädal Õppeteema: 

Страны и их культуры: столица России – Москва. 

Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных мужского рода.  

35. õppenädal Õppeteema: 
Свободное время: различные способы проведения досуга летом. 

Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных среднего рода.  
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VIII klass – vene keel 
Õppematerjalid: 

L. Leesi “Vene keel – minu õnn”.  

Vene keele õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid. 

Hindamine: 

8. klassis vene keele tundides hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 

1. Kirjalike ja suuliste monoloogvastuste hindamine (põhjalik suuline vastus antud teemal, 

kirjandid jne). 

Hinne “5” pannakse ammendava sisu ja õige pikkusega (minimaalne töömaht on 35 sõna) 

loogilise vastuse eest, mis kajastab õpitud leksikat ja grammatikat. Tekstis võib esineda 

üksikuid kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 4 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei 

häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “4” pannakse asjakohase sisu ja õige pikkusega vastuse eest, milles üksikutes kohtades 

võib esineda pisut lihtsakoelist sidumist. Sõnavara ja grammatilised konstruktsioonid on 

piisavad, kuid ei ole mitmekülgsed. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 

8 erinevat tüüpi viga) ning stiilikonarusi, mis ei häiri tekstist arusaamist. 

Hinne “3” pannakse õige pikkusega vastuse eest, kui teksti sisu on pealiskaugne.  Tekst on 

kohati seosetu. Sõnavara on piiratud, kasutatud grammatilised konstruktsioonid on 

ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja keelevigu (mitte rohkem kui 10 erinevat tüüpi 

viga). 

Hinne “2” pannakse nõutust lühema vastuse eest, kus teksti sisu ei vasta antud teemale. 

Tekstis on ebaloogiline lausestus, see on halvasti struktureeritud. Sõnavara on piiratud, 

kasutatud grammatilised konstruktsioonid on ühetaolised. Tekstis võib esineda kirja- ja 

keelevigu (rohkem kui 10 erinevat tüüpi viga), mis häirivad tekstist arusaamist. 

Suulises vastuses hinnatakse ka hääldamist: 

“5” - üksikud vead harvade sõnade ja tundmatute nimede hääldamises (sõnarõhk, sisihäälikute 

eristamatus, heliliste ja helitute kaashäälikute eristamatus jne). 

“4” - üksikud vead (mitte rohkem kui 3) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“3” - vead (mitte rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

“2” - vead (rohkem kui 6) sagedussõnade ja tuntud nimede hääldamises. 

2. Koduse ettevalmistusega lühemate kirjalike tööde hindamine (leksika või/ja grammatika 

tunnikontroll): 
95-100 % üldisest töömahust – “5” 

80-94 % – “4” 

60-79 % – “3” 

vähem kui 60 % – “2” 

3. Testide ja kontrolltööde hindamine: 
90-100 % üldisest töömahust – “5” 

75-89 % – “4” 

50-74 % – “3” 
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vähem kui 50 % – “2” 

4. Lühemate suuliste vastuste hindamine (dialoogide tagasitõlge, etteantud teemal dialoogide 

koostamine):  

“5”: grammatiliselt õige vastus sobiva sõnavaraga, on üksikud vead harva esinevate sõnade 

hääldamises, 

“4”: vastus, milles esinevad üksikud grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 3) ja 

mõned vead sagedussõnade hääldamises, 

“3”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (mitte rohkem kui 6) ja 

hääldamisvead, 

“2”: vastus, milles esinevad grammatika- ja sõnavaravead (rohkem kui 6) ja hääldamisvead. 

Õppenädal Õppeteemad 

1. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: новый учебный год, изменения в режиме дня. Я и другие: этикет и 

правила поведения в школе.  

Keelestruktuur: 

Образование формы множественного числа существительных.  

Употребление в речи глаголов в форме повелительного наклонения.  

Обозначение даты и времени.  

2. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: описание школы и класса. Я и другие: отношения с учителями и 

одноклассниками. 

Keelestruktuur: 

Употребление в речи глаголов несовершенного и совершенного вида.  

Образование притяжательных местоимений и их использование в речи. 

Образование степеней сравнения прилагательных.  

3. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь: распорядок дня, школьные будни, увлечения и хобби.  

Keelestruktuur: 

Спряжение возвратных глаголов и употребление их в речи. 

4. ja 5. õppenädal Õppeteema: 
Дом и ближайшее окружение: отношения в семье, общение с близкими друзьями.  

Keelestruktuur: 

Использование падежей в русском языке. Склонение мужского рода на 

согласный. Спряжение глаголов «хотеть», «хотеться», «захотеть» и 

«захотеться». 

6. õppenädal Õppeteema: 
Дом и ближайшее окружение: отношения в семье, привязанность к близким.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского и мужского рода на –А.  

Различение случаев употребления форм винительного и предложного падежа 

при обозначении места. 

Спряжение глаголов «пойти» и «поехать».  

7. õppenädal Õppeteema: 

Дом и ближайшее окружение: рассказ о семье и взаимоотношениях. 
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Keelestruktuur: 

Склонение существительных и прилагательных женского и мужского рода на 

–Я.  

Спряжение глагола «заниматься». 

 

8. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: национальная идентификация.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных и прилагательных женского и мужского рода 

(на –А и на -Я) 

Наименования стран и национальностей, образование формы 

множественного числа.  

 

 

9. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь: полезное и вредное для здоровья питание. Окружающая 

среда: наименования деревьев.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных среднего рода на -О. 

Спряжение частотных глаголов в настоящем времени (чередования в основе 

слова).  

Употребление в речи глаголов «съесть» и «выпить». 

10. õppenädal Õppeteema: 
Окружающая среда: изменения в погоде. Учёба: общение с одноклассниками на 

школьные темы.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных среднего рода на -Е. 

Спряжение глагола “нравиться”. Падежные формы существительных и 

местоимений при глаголе “нравиться”. 

Образование уменьшительно-ласкательных слов (чередование в основе 

слова). 

11. õppenädal Õppeteema: 

Дом и окружение: жизнь в городе и в деревне, животные в городе и в 

деревне.  

Keelestruktuur: 

Склонение существительных мужского рода с Ь и Й на конце слова. 

12. õppenädal Õppeteema: 

Учѐба: знаменитые выпускники школы, школьные традиции. 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных (основные типы склонения): закрепление. 

Употребление в речи существительных мужского рода в форме предложного 

падежа с окончанием -У (на балу, на полу). 

13. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония: традиции празднования Рождества в Эстонии. Страны и их 

культура: традиции празднования Рождества в России. История жизни 

Иисуса Христа.  
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Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода на -ИЯ.  

Образование имѐн прилагательных. 

14. õppenädal Õppeteema: 

Дом и окружение: семейные обычаи и традиции (Рождество и Новый год). 

Свободное время: деятельность во время зимних каникул.  

Keelestruktuur: 

Употребление предлога “на” с существительными в форме предложного 

падежа. 

15. õppenädal Õppeteema: 

Дом и окружение: семейные обычаи и традиции (продолжение темы). Учѐба: 

отношение к учѐбе, влияние успеваемости в школе на будущее. 

Keelestruktuur: 

Склонение прилагательных в форме мужского рода единственного числа.  

16. õppenädal Õppeteema: 
Учёба и работа: будущее, выбор профессии.  

Keelestruktuur: 

Наименования профессий. 

Падежные формы личных местоимений. Употребление личных местоимений 

третьего лица с предлогом и без предлога. 

Склонение имѐн собственных (фамилий) мужского рода. 

17. õppenädal Õppeteema: 

Повседневная жизнь:  забота о себе, польза гигиены.  

Keelestruktuur: 

Склонение прилагательных в форме женского рода единственного числа. 

Употребление формы дательного падежа с предлогом “по” для обозначения 

области знаний (по математике и т.д.). 

18. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: взаимоотношения с окружающими(на материале русских 

народных сказок). Повседневная жизнь: кухонная утварь, еда. 

Keelestruktuur: 

Наименования посуды. 

Склонение прилагательных в форме среднего рода единственного числа. 

Образование формы повелительного наклонения глагола. 

19. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: черты характера человека (продолжение темы), влияние 

социального статуса на характер.  

Keelestruktuur: 

Склонение указательного местоимения “этот” в форме единственного числа.  

20. õppenädal Õppeteema: 
Повседневная жизнь: продуктовые магазины, общение с обслуживающим 

персоналом. Я и другие: внешний облик человека.  

Keelestruktuur: 

Одежда человека. Наименования  цветов. 

Склонение указательного местоимения “эта” в форме единственного числа.  
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21. ja 22. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Я и другие: внешность и её влияние на общение с окружающими. 

Keelestruktuur: 

Части тела человека. 

Склонение указательного местоимения “это” в форме единственного числа.  

23. õppenädal Õppeteema: 
Я и другие: взаимоотношения с окружающими. Учёба: организация учебного 

процесса.  

Keelestruktuur: 

Склонение односложных существительных мужского рода с беглой гласной 

в корне. 

Использование падежных форм существительных с частотными предлогами 

(с, на, к, в, для, у). 

Несовершенный и совершенный вид глагола (видовые пары частотных 

глаголов). 

Использование русских пословиц. 

24. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: отношения между членами семьи, понятия «любовь» и «дружба». 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода с Ь на конце слова. 

Образование формы повелительного наклонения со словом “давай(те)”. 

25. õppenädal Õppeteema: 

Повседневная жизнь: сон и здоровый образ жизни, общение со старшими. 

Keelestruktuur: 

Наименования болезней. 

Склонение существительных мужского рода в форме множественного числа. 

Склонение частотных существительных pluralia tantum (деньги, очки, сливки 

и т.д.). 

26. õppenädal Õppeteema: 

Я и другие: чувства, первая любовь (симпатия, антипатия, дружба). 

Keelestruktuur: 

Склонение существительных женского рода в форме множественного числа. 

Косвенная речь (сложноподчинѐнные предложения с союзом “что”). 

Склонение существительных в форме винительного падежа с глаголами 

«винить», «любить», «обожать», «ненавидеть», «предпочитать». 

27. õppenädal Õppeteema: 
Дом и ближайшее окружение: семейные традиции (Пасха). Страны и их культура: 

празднование Пасхи в Эстонии и России.  

Keelestruktuur: 

Наименования представителей различных конфессий.  

Употребление в речи указательных местоимений “этот, эта, это, эти”. 

Склонение существительных среднего рода в форме множественного числа. 

28. õppenädal Õppeteema: 

Родина Эстония:  погодные условия в Эстонии. Страны и их культура: отдых 

за границей.  
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Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных женского рода. 

Использование предлогов «в» и «на» с предложным падежом.  

29. ja 30. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Родина Эстония: история родного города, его достопримечательности. Дом и 

окружение: местожительство, жизнь в квартире и частном доме, жизнь в центре 

города и на окраине.   

Keelestruktuur: 

Использование падежных форм существительных с частотными предлогами 

(в, на, по, до, у, от). 

Наименования комнат и мебели в квартире.  

31. ja 32. 

õppenädal 

Õppeteema: 
Страны и их культура: история России, основатели Москвы и Петербурга, 

выдающиеся деятели культуры и артисты.  

Keelestruktuur: 

Склонение наименований стран. 

Употребление в речи частотных несклоняемых существительных (кофе, 

кино, пальто и т.д.). 

Различение форм винительного и предложного падежа при обозначении 

места. 

33. õppenädal Õppeteema: 

Страны и их культуры: история основания Петербурга, 

достопримечательности северной столицы.  

Keelestruktuur: 

Родительный падеж существительных при обозначении количества (с 

числительными “один/одна/одно”, “два/две”, “три”, “четыре”). 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных мужского рода (односложные частотные 

существительные). 

34. õppenädal Õppeteema: 

Страны и их культуры: история Москвы, достопримечательности столицы, 

знаменитые жители города.  

Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных мужского рода.  

35. õppenädal Õppeteema: 
Свободное время: лето в городе и в деревне, досуг во время летних каникул.  

Keelestruktuur: 

Употребление в речи форм единственного и множественного 

существительных среднего рода.  

Использование в речи возвратных глаголов. 
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IX klass – vene keel 
Используемые учебные материалы: 

Учебник Э. Рудаковской, Т. Трояновой “Век живи – век учись” для 9 класса ТФЛ.  

Дополнительные материалы, разработанные преподавателями русского языка. 

Учебная неделя Учебные темы 

1-я и 2-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Повторение: виды летнего отдыха, летние впечатления. 

Учѐба: начало учебного года. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Повторение: названия дней недели, месяцев. Обозначение даты. Порядковые 

числительные в конструкциях, отвечающих на вопросы «какого числа?», «в 

каком году?» и др.    

Использование глаголов «быть», «вернуться» и «ехать» в обозначении 

пространственных передвижений. 

3-я и 4-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Я и другие: внешность человека. Портретная характеристика и личностные 

достижения. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Повторение: части тела и лица. 

Лексика, описывающая внешность человека. 

Склонение прилагательных и существительных мужского рода в форме 

единственного числа.  

Спряжение частотных глаголов в настоящем времени. 

5-я и 6-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Я и другие: качества человека. Отношения с друзьями и одноклассниками. 

Учеба: школа и класс. Организация учебной работы и среды. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Черты характера. 

Повторение: склонение прилагательных и существительных женского рода в 

форме единственного числа. 

Образование форм прошедшего времени частотных 

глаголов 

7-я и 8-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Учеба: история школы и её традиции. День рождения лицея.  

Наш дом – Эстония. Деятели эстонской культуры – выпускники ТФЛ. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Образование формы повелительного наклонения единственного и 
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множественного числа.  

9-я и 10-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Я и другие: отношения с друзьями, общие занятия.  

Дом и окружение: уход за домашними питомцами. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Наименования животных. 

Употребление в речи возвратных глаголов. Спряжение и использование 

возвратных глаголов «общаться» и «относиться».  

Повторение: склонение прилагательных и существительных среднего рода в 

форме единственного числа. 

11-я и 12-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Я и другие: моя семья. Родственные связи. Характер человека и выбор профессии. 

Планирование карьеры. 

Повседневная жизнь: свободное время. Семейные традиции и праздники.  

Страны и культуры: царские династии в России. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Наименования членов семьи. Названия профессий.  

Склонение личных местоимений единственного числа. 

Повторение: употребление форм родительного падежа в отрицательных 

конструкциях.  

Спряжение глаголов в будущем времени (частотные глаголы). 

13-я и 14-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Повседневная жизнь: распорядок дня. Организация свободного времени. Хобби и 

увлечения. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Склонение личных местоимений множественного числа. 

Обозначение времени. Конструкции, отвечающие на вопросы «который 

час?», «сколько времени?». 

15-я и 16-я уч. 

недели 

ТЕМА:  

Дом и окружение: распределение работы по дому.  

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Наименования домашних обязанностей. 

Названия домашней утвари, предметов мебели и приборов. 

Притяжательные местоимения единственного и множественного числа. 

Различение личных и притяжательных местоимений. 

Повторение: образование и употребление формы сослагательного 

наклонения глаголов. 

Составление и использование условных предложений. 
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17-я и 18-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Наш дом – Эстония. Традиции празднования Рождества и Нового года. 

Страны и культуры: новогодние праздники в России. Обычаи и персонажи. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Правила оформления новогоднего и рождественского поздравлений. 

Склонение притяжательных местоимений единственного и множественного 

числа. 

19-я и 20-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Наш дом – Эстония. Климат и погода Эстонии. Погодные характеристики 

разных времѐн года. Прогноз погоды.  

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Названия погодных явлений. 

Образование и использования степеней сравнения прилагательных. 

Повторение: склонение существительных. 

21-я и 22-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Повседневная жизнь: выбор одежды и обуви. Влияние моды на 

формирование индивидуального гардероба. Стили одежды. Следование 

модным тенденциям: плюсы и минусы. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Названия предметов одежды и обуви. 

Спряжение и употребление глаголов «носить», «надевать», «одевать» и 

«одеваться». Различение глаголов «надевать» и «одевать». 

23-я и 24-я уч. 

недели. 

ТЕМА: 

Повседневная жизнь: формирование здорового образа жизни. Вредные 

привычки. Посещение врача. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Названия болезней.  

Части тела (формы множественного числа). 

Спряжение и употребление глаголов «болеть», «лечить», «лечиться», 

«выздороветь». Различение в речи глаголов «лечить» и «лечиться». 

Повторение: основные значения частотных предлогов. Использование 

падежных форм существительных с предлогами (к, у, в, на, о, по, с). 

25-я и 26-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Наш дом – Эстония. История, традиции и достопримечательности Таллинна. 

Городские достижения и проблемы. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Спряжение и различение глаголов «идти» и «ходить». 

Использование форм родительного, винительного и предложного падежей 

для обозначения передвижения в пространстве. 

Склонение словосочетаний во множественном числе. 
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27-я и 28-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Повседневная жизнь: транспорт. «Плюсы» и «минусы» общественного 

транспорта и личного автомобиля. Ориентирование в городе. Как объяснить 

дорогу? 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Спряжение и использование глаголов «ехать» и «ездить». Различение их в 

речи.  

Приставки в глаголах движения.  

29-я и 30-я уч. 

недели 

ТЕМЫ: 

Дом и окружение: вредная и полезная еда. Правильное питание и его роль в 

формировании здорового образа жизни. Приготовление пищи. Диеты. 

Рецепты. 

Страны и культуры: Русская национальная кухня.    

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Наименования продуктов и названия блюд. 

Совершенный и несовершенный вид глаголов. Употребление глаголов 

«готовить», «варить», жарить», «печь» с приставками. 

Повторение: сравнительные степени прилагательных. 

Повелительное наклонение глаголов. 

31-я и 32-я уч. 

неделя 

ТЕМЫ: 

Повседневная жизнь: общение в магазине и на рынке.   

Наш дом – Эстония. Эстонские национальные сувениры.  

Страны и культуры: денежные единицы в России. Деньги как отражение 

истории страны. 

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Образование степеней сравнения наречий. 

Склонение имѐн числительных и употребление их с существительными. 

33-я и 34-я уч. 

недели 

ТЕМА: 

Дом и окружение: дом/квартира и ближайшие окрестности. Внутреннее 

убранство квартиры/дома. Дизайн домашнего интерьера.  

ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Названия предметов мебели. 

Спряжение и употребление глаголов «лежать», «стоять», «висеть».  

Использование пространственных предлогов (около, перед, над, под, за).  

Отдельные случаи использования т.н. местного падежа.  

35-я уч. неделя ТЕМЫ: 

Учеба: конец учебного года. Планы на будущее. Планирование летнего 

отдыха. Возможности летнего заработка для молодежи.  

Свободное время: путешествия как хобби.  

Страны и культуры: Санкт-Петербург – культурная столица России. 

Достопримечательности города и его пригородов.  
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ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА: 

Русские пословицы. 

Повторение: употребление формы дательного падежа с предлогом “по” для 

обозначения области знаний (по математике и т.д.).  
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IV klass – inglise keel 
Õpitulemused : 

4 . klassi lõpetaja: 

 Huvitub võõrkeelte õppimisest ja silmaringi laiendamisest ning õpitavat keelt 
kõnelevatest maadest ja kultuurist. 

 Õpib aktiivselt kuulama ja mõistma eakohast võõrkeelset teksti. 
 Omandab õige häälduse ja rütmi ning sõnavara, millega end igapäevases suhtlemises 

väljendada 
 Õpib kirjutama eakohast teksti ja kirja õpitud teemade piires 
 Tuleb toime igapäevase suhtlemise olukorras õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga.  
 Oskab töötada nii iseseisvalt kui ka paaris ja rühmas õpetaja juhendamisel 
 Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ja sarnasusi ning 

oskab neid arvestada 
 Seab endale õpieesmärke ja hindab koostöös õpetajaga enda ja kaaslaste saavutusi  
 

Õppesisu : 

4. klassis läbitavad teemad on : 

Mina ja teised  iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõprade ja kaaslastega, 

viisakas käitumine, ühistegevused 

Kodu ja lähiümbrus    kodu ja koduümbrus, sugulased, pereliikmete ametid, igapäevased 

kodutööd ja tegemised 

Kodukoht Eesti   Eesti asukoht, sümboolika, tähtpäevad, linn ja maa, Eesti loodus, käitumine 

loodudes 

Riigid ja nende kultuuur  õpitavad keelt kõnelevate riikide kultuur ja kombed, eakohased 

aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid 

Igapäevaelu, õppimine ja töö  kodused toimingud, söögikorrad, liiklemine, teeküsimine ja 

juhatamine, poes ja arsti juures käimine, kool ja klass, koolipäev, õppeained, ametid 

Vaba aeg    huvid, erinevad vaba aja veetmise vormid 

Keeleoskuse hea tase 4. klassi lõpus on A 1.2  

Hindamine : 

4. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi eraldi ja lõimitult. 

Igal õppeveerandi jooksul saab õpilane hinde vormis tagasisidet kõigi osaoskuste kohta. 

Veerandi lõpus on test, mis kontrollib veerandi jooksul läbitud materjali raames kõiki 

osaoskusi.  
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V klass – inglise keel 
AINE/KURSUSE NIMETUS  Inglise keel B1.2 

 

Klass 5 

 

Õppeaine ajaline maht  3x35 tundi 

 

Põhikooli II astmes 5. klassis  õpitakse inglise keelt A 2.1 -keeleoskustaseme saavutamiseks.  

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

5.klassi lõpetaja öpitulemused: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja väljenditest; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb toime  igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

Keeleoskuse hea tase 5. klassi lõpus: 

Kuulamine      A 2.1 

Lugemine       A 2.1 

 Rääkimine     A 2.1 

 Kirjutamine    A 2.1 

 

 Õppesisu 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, 
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viisakas käitumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 
kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, 

mõned tuntumad sündmused, nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik,  kool ja klass, koolipäev,õppeained. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

Õppetegevused: 

Osaoskuste arendamiseks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 

4) eri liiki etteütlused; 

5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 

7) eakohased projektitööd; 

8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

9) rollimängud; 

10) õppesõnastike kasutamine 

 Hindamine 

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet  hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
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VI klass – inglise keel 
AINE/KURSUSE NIMETUS  Inglise keel A2.2 

 

Klass 6 

 

Õppeaine ajaline maht  3x35 tundi 

 

Põhikooli II astmes 6. klassis  õpitakse inglise keelt A2.2 -keeleoskustaseme saavutamiseks.  

Lisaks paberõpikule on õpilastel võimalus kasutada ka CD ROM i interaktiivsete ülesannete ja 
enesetestidega. 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

6.klassi lõpetaja: 

 

6. klassi lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada; 

8 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

Õppesisu  

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, 
ühised tegevused, viisakas käitumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 
kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, 
ilm,käitumine looduses. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 
kombed,mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja 
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 
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turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, 
koolipäev, õppeained; ametid. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
 

  
Õppetegevused 

 

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval 

järk-järgult kirjalike tööde mahtu. 

Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh 

õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine, 

õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist 

suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 

Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate 

osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma 

kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 

4) eri liiki etteütlused; 

5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 

7) eakohased projektitööd; 

8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

9) rollimängud; 

10) õppesõnastike kasutamine. 
 
Hindamine 

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on 

kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui 4 

õppeaastas. 
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VII klass – inglise keel 
Õpitulemused : 

7 . klassi lõpetaja: 

 Huvitub võõrkeelte õppimisest ja silmaringi laiendamisest ning õpitavat keelt 
kõnelevatest maadest ja kultuurist. 

 Õpib aktiivselt kuulama ja mõistma eakohast võõrkeelset teksti. 
 Omandab õige häälduse ja rütmi ning sõnavara, millega end igapäevases suhtlemises 

väljendada 
 Õpib kirjutama eakohast teksti ja kirja õpitud teemade piires 
 Arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ning analüüsioskust. 
 Õpib hankima vajalikku teavet ka väljaspoolt õpikut, võõrkeelsetest väljaannetest  

(teatmeteosed, Internet, jne.) 
 Tuleb toime igapäevase suhtlemise olukorras õpitavat keel emakeelena kõnelejaga.  
 Oskab töötada nii iseseisvalt kui ka paaris ja rühmas 
 Seab endale õpieesmärke ja hindab enda ja kaaslaste saavutusi  
Õppesisu : 

7. klassis läbitavad teemad on : 

Mina ja teised  suhtlemine ja suhtlusprobleemid (ka virtuaalses maailmas ning usaldusliin), 

viisakus, koostöö 

Kodu ja lähiümbrus    kodukoht, elu linnas ja maal, vaatamisväärsused, Eesti.   

Riigid ja nende kultuuur  Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Põhjamaade ja Balti 

riikide kultuuri ja kommete sarnasus ning erinevus  

Igapäevaelu, õppimine ja töö tervislik toitumine, turvalisus, õpioskused ja harjumused, 

kutsevalik  

Vaba aeg    kirjandus, kunst, sport, meedia ja reklaam  

Keeleoskuse hea tase 7. klassi lõpus on A 2.1  

Hindamine : 

7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi eraldi ja lõimitult. 

Igal õppeveerandi jooksul saab õpilane hinde vormis tagasisidet kõigi osaoskuste kohta. 

Veerandi lõpus on töö, mis kontrollib veerandi jooksul läbitud materjali raames kõiki 

osaoskusi.  

 

7 klassis ( 3 tundi nädalas)    Key English 7 



 

125 
 

VIII klass – inglise keel 
AINE/KURSUSE NIMETUS  Inglise keel B1.2 

 

Klass 8 

 

Õppeaine ajaline maht  3x35 tundi 

 

Põhikooli III astmes 8. klassis  õpitakse inglise keelt B 1.2 -keeleoskustaseme saavutamiseks.  

Lisaks paberõpikule on õpilastel võimalus kasutada ka CD ROM i interaktiivsete ülesannete ja 
enesetestidega. 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

8.klassi lõpetaja: 

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime  tulla; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades 

Hindamine 

 Tagasiside kas sõnalise hinnangu või numbrilise hinde vormis antakse kõigile osaoskustele 
kujundava hindamise käigus. Tunnustatakse aktiivsust ja tunnis kaasamõtlemist ning tehtud 
jõupingutusi. Vigu analüüsitakse nii, et see soodustaks õpitava mõistmist ning võimaldaks 
keelekasutust korrigeerida. Hindamise vormi ja aja teatab õpetaja eelnevalt. 
 
8.klassi lõpetaja rahuldav õpitulemus on B1.1, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga 

hea õpitulemusega õpilane kõik B1.2 keeleoskustaseme nõuded. 

 

 

Õppesisu  
 
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega 

arvestamine. 

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja nende 

tutvustamine. 

Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti 

vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate 

riikide nimetused, rahvad, keeled. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; õpioskused ja 

harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad 
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Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad  meediavahendid ja reklaam. 

  
 
 
 
Õppetegevused 
 
III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine ning 

iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast 

suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks 

harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja 

meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse 

arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning 

märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 

Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama 

mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. 

Selleks sobivad näiteks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine sh iseseisev lugemine; 

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised,  filmid); 

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated); 

4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö; 

5) projektitööd; 

6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt 
 
 

Õpitulemused  

 loeb ja mõistab ilukirjanduslikke ja populaarteaduslikke tekste;  
 otsib materjali raamatutest/internetist (nt ettekande jaoks);  
 saab aru emakeelekõnelejate poolt loomuliku tempoga valdavalt standardkeeles 

esitatud tekstidest igapäevastel teemadel; 
 kogub ja esitab infot etteantud teemal (nt lühimonoloog);  
 kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid; 
 võtab aktiivselt osa diskussioonidest igapäevastel teemadel; 
 oskab teha lühiettekannet ja seda presenteerida (nt märksõnade või erinevate 

meediumide abil); 
 intonatsioon on enamasti loomulik; 
 kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt maa kirjeldus); 
 valdab grammatikat küllaltki hästi; ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu; 
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IX klass – inglise keel 
AINE/KURSUSE NIMETUS  Inglise keel B 2.1 
 
Klass 9 
 
Õppeaine ajaline maht  3x35 tundi 
 
Põhikooli III astmes 9. klassis  õpitakse inglise keelt B 2-1 -keeleoskustaseme saavutamiseks.  

Lisaks paberõpikule on õpilastel võimalus kasutada ka CD ROM i interaktiivsete ülesannete ja 
enesetestidega. 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
 
9.klassi lõpetaja: 
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja 
selgitada oma seisukohti ning plaane; 
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti 
hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast 
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab  
oma õpistrateegiaid. 
 
2.4.2. Õppesisu 
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad: 
 
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine. 
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsu-
sed ja nende tutvustamine. 
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas 
ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 
lühiiseloomustus,tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, 
turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad 
Vaba aeg, kultuuriline mitmekesisus, kirjandus ja kunst; sport; erinevad meediavahendid ja 
reklaam 
 
 
Õppetegevused 
 
III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine 
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ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 
peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 
tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 
lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 
Kirjutamisoskuse arendamiseks 
kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui 
ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 
Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib 
väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama 
erinevaid seisukohti. 
 
Selleks sobivad näiteks: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine sh iseseisev lugemine; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised,  
filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 
lühiülevaated); 
4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö; 
5) projektitööd; 
6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmängud; 
8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt. tõlkesõnaraamat, internet) 
 
Hindamine 
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt 
projektitööd, iseseisev lugemine jmt). 
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte 
rohkem kui 4 õppeaastas. 

 

 

 

 

 

 


