VENE KEELE AINEKAVA 6. KLASSILE
1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1. saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks;
3. reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4. on omandanud esmased teadmised õpitava keelega seotud kultuuriruumist;
5. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
6. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;
7. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas.
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus
Kuulamine
A1.2

Lugemine
A1.1

Rääkimine
A1.2

Kirjutamine
A1

Tunneb väga aeglases ja
selges sidusas kõnes ära
õpitud sõnad ja fraasid;
arusaamist toetab
pildimaterjal.
Reageerib
pöördumistele adekvaatselt
(nt tervitused, tööjuhised).
Tunneb rahvusvaheliselt
kasutatavaid lähedase
hääldusega sõnu
(nt hamburger, film, takso,

Oskab vastata väga
lihtsatele
küsimustele ning
esitada
samalaadseid küsimusi
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase
Tunneb õpitava keele
abi,
tähemärke.
võib toetuda
Tunneb tekstis ära
emakeelele ja
tuttavad
žestidele.
nimed, sõnad (sh
Oskab lühidalt
Saab aru selgelt hääldatud
rahvusvaheliselt
tutvustada
fraasidest, lausetest ja tuttava kasutatavad) ja
iseennast ja oma
situatsiooniga seotud
fraasid. Loeb sõnu,
ümbrust.
lühikestest dialoogidest.
fraase ja
Saab hakkama õpitud
Mõistab selgelt ja aeglaselt lauseid õpitud sõnavara
sõnavara
antud juhiseid ning
ulatuses; arusaamist võib
ja lausemallide piires
toetada pildimaterjal.
pöördumisi.
lihtsate dialoogidega;
Vajab kordamist, osutamist,
vajab
piltlikustamist vms.
vestluskaaslase abi.
Hääldusvead võivad
põhjustada
arusaamatusi.
Kõnes esineb kordusi,
katkestusi ja pause.

2. Õppesisu
Teemavaldkonnad:

Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu

MINA JA TEISED
II kooliaste: 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)
KODU JA LÄHIÜMBRUS
II kooliaste: pereliikmete ja lähisugulaste tutvustus (nimi, vanus, sugu) ning iseloomustus (amet,
tegevusala, huvid); kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni iseloomustav
omadussõna).
KODUKOHT EESTI
II kooliaste: Eesti riigi nimi, asukoht, pealinn, oma rahvus, keel; linna ja maad iseloomustav
põhisõnavara (maja, park, mets, mägi jmt); aastaaegade nimetused ja põhilised aastaaegade ilma
kirjeldavad väljendid (hea/halb ilm, päikseline, vihmane jmt).
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ
II kooliaste: 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).
VABA AEG
II kooliaste: lihtsamad tegevused ja eelistused (lugemine, muusika kuulamine, rattasõit, lemmiktoit.
lemmikloom jmt).
3. Õppetegevus
B-võõrkeele õpetamisel tuleb meeles pidada, et õpilasel on juba vähemalt ühe võõrkeele õppimise
kogemus, mis võimaldab omandatu üle kanda uue võõrkeele õppimisele.
Õpilase east lähtuvalt on õpetuses oluline mängulisus. Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel.
Õpilased õpivad eristama võõrkeele häälikuid, sõnarõhku ja lauseintonatsiooni ning omandavad
õige hääldusaluse. Selleks kasutatakse muuhulgas (rütmi) salme ja laule. Kuulamisel kasutatakse
põhiliselt adapteeritud ja õpiotstarbelisi tekste, nt lühidialoogid ja -monoloogid. Õpetaja julgustab
õpilasi analoogia põhjal kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid. Loetakse ja kirjutatakse
peamiselt seda, mis on suuliselt omandatud. Õpitu kinnistamine tagatakse süstemaatilise kordamise
ja eelnenud materjaliga seostamise teel.
Õpetaja tutvustab õpetatava keele maa(de)le iseloomulikke kultuuritavasid, nt rahvuspühi,
kasutades erinevaid näitlikustamise vahendeid (nt filmilõigud, muusikavideod) 2.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest.
Osaoskuste arendamiseks sobivad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kuuldu põhjal pildi joonistamine või täiendamine;
sobitusülesande lahendamine (pildi vastavus kirjeldusele);
mudeli järgi dialoogi esitamine;
rääkimine pildi alusel;
häälega lugemine;
laulude ja luuletuste esitamine;
lihtsa faktilise info leidmine tekstist;
mudeli järgi kirjutamine;

9. õpikusõnastiku kasutamine
jne.
Õpioskuste areng, õpimotivatsioon
Töövõtete valikul arvestab õpetaja, et II kooliastmes vajavad õpilased nii paaris- kui ka rühmatöö
ning vahel ka individuaalse töö puhul veel õpetaja täpsustavaid juhiseid.
Et toetada õpimotivatsiooni ning luua pingevaba õhkkond, tuleb silmas pidada:
- õpetamisel tuleb silmas pidada teismelise õpilase huve, elukogemust;
- õpetamisel tuleb arvestada erineva võimekusega õpilaste vajadusi, pakkudes neile parajat
pingutust nõudvaid ülesandeid;
- õppeprotsessis on vigade tegemine loomulik. Õpetaja analüüsib õpilaste vigu ning vajadusel
korrigeerib oma tegevust;
- õpilase jõupingutusi tuleb tunnustada, kasutamata teistega võrdlemist ning rõhutamata võistlust;
- hinnete ületähtsustamist tuleb vältida;
- õpilast tuleb suunata märkama oma edusamme ja võrdlema oma saavutusi varasematega;
- ülesanded peavad olema eakohased, õpilane peab mõistma ülesande eesmärki.
Hindamine
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast
Võõrkeele õppimise algetapil hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel
tagasisidel, mille käigus tõstetakse esile õpilase edusamme. Õpetaja juhib puudustele tähelepanu
taktitundeliselt, osutades võimalustele neist üle saada.
Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa.
Võõrkeele õppimise algetapil hinnatakse põhiliselt kuulatud tekstist arusaamist ja suulist
väljendusoskust.
Eesmärk on, et õpilane õpiks koostöös kaaslaste ja õpetajaga sõnastama seda, mida ta on enda
arvates hästi omandanud, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema ja/või milliseid oskusi ta
peaks veel endas arendama. Selleks sobivaid töövorme (nt tunni ja/või teema lõpus
lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt) on õpilane juba õppinud ja kasutanud I
kooliastmes A-võõrkeele õppimisel.
Alguses võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja peaks õpilast julgustama ka võõrkeelt
kasutama. Oluline on, et kõik õpilased saaksid oma mõtted ja arvamuse välja öelda.

VENE KEELE AINEKAVA 7. KLASSILE
Õpitulemused
7.klassi lõpetaja:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena rääkiva
kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) mõistab õpitud temaatika piires olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral
kohandab oma õpistrateegiaid.

Õppesisu
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised
alateemad:
Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; igapäevased
kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed;
mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja tuntumate
maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.
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 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 sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;

3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused, lühiülevaated);
5) projektitööd;
6) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet).
Hindamine
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet suulise sõnalise hinnangu kõigi osaoskuste kohta ning kokkuvõtva perioodihinde
tunnistusele. Hindamisel kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt
projektitööd, iseseisev lugemine, rollimängud, kahekõnede koostamine ja esitamine, lühikirjandid,
isiklikud kirjad, kuulutused, postkaardid, sõnavara ja õigekiri, pildi järgi jutustamine,
lühiettekanded erinevatel teemadel jmt).
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, sooritatakse III kooliastmes mitte rohkem kui 4
õppeaastas.

VENE KEELE AINEKAVA 8. KLASSILE
1. Õpitulemused
8.klassi lõpetaja:
1) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena rääkiva
kõnelejaga;
2) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3) mõistab õpitud temaatika piires olulist;
4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5) hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral
kohandab oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase 8 kl. lõpus:

Teised
keeled

Kuulamine
A2.1

Lugemine
A2.1

Rääkimine
A2.1

Kirjutamine
A2.1

Mõistab
lihtsaid
vestlusi ning
lühikeste jutustuste,
teadete
ja sõnumite sisu, kui
need on
talle tuttaval teemal,
seotud
igapäevaste
tegevustega ning
esitatud aeglaselt ja
selgelt.
Vajab kordamist ja
selget

Loeb üldkasutatava
sõnavaraga lühikesi
tavatekste (nt
isiklikud
kirjad, kuulutused,
uudised,
juhised,
kasutusjuhendid);
leiab tekstis
sisalduvat infot
ja saab aru teksti
mõttest.
Lugemise tempo on
aeglane.

Oskab
lühidalt
kirjeldada
lähiümbrust,
igapäevaseid
toiminguid ja
inimesi.
Kasutab
põhisõnavara ja
käibefraase,
lihtsamaid
grammatilisi
konstruktsioone
ning lausemalle.
Suudab

Koostab
õpitud
sõnavara
piires lähiümbruse ja
inimeste kirjeldusi.
Kirjutab lihtsaid
teateid
igapäevaeluga seotud
tegevustest (nt
postkaart,
kutse); koostab
lühisõnumeid.
Oskab kasutada
sidesõnu ja, ning jt.
Oskab näidise järgi

hääldust.

Tekstist
arusaamiseks oskab
kasutada
koolisõnastikku

alustada ja
lõpetada
lühivestlust, kuid
ei suuda
seda juhtida.
Kõne on
takerduv, esineb
hääldusvigu.

koostada
lühikesi tekste,
abivahendina
kasutab õpiku- või
koolisõnastikku.

2. Õppesisu
III kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised
alateemad:
Mina ja teised. Huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja lähikondsetega.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad vaatamisväärsused; igapäevased
kodused tööd ja tegemised, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ja käitumine looduses,
looduskaitse.
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed;
mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti naaberriikide ja tuntumate
maailmariikide nimed, rahvad ja keeled.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti juures; ametid ja
kutsevalik.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; kultuuriline
mitmekesisus.
3. 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 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 sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused, lühiülevaated);
5) projektitööd;
6) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet).

4. Hindamine
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet suulise sõnalise hinnangu kõigi osaoskuste kohta ning kokkuvõtva perioodihinde
tunnistusele. Hindamisel kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi

VENE KEELE AINEKAVA 9. KLASSILE
1. Õpitulemused
Põhikooli lõpetaja vene keeles:
1. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
rääkiva kõnelejaga;
2. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
3. mõistab õpitud temaatika piirides olulist;
4. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
5. hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;
6. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost;
7. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;
8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
9. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse
korral kohandab oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase 9. klassi lõpus:
Kuulamine
A2.2
Suudab jälgida
enda jaoks
tuttava valdkonna
mõttevahetust
ning eristada
olulist infot.
Saab aru
olmesfääris
kuuldud
üldkeelse
suhtluse
sisust (nt poes,
bussis,
hotellis,
piletilevis).
Vajab sageli
kuuldu
täpsustamist.

Lugemine
A2.2

Rääkimine

A2.2
Oskab rääkida oma
huvidest
ja tegevustest. Tuleb
toime
olmesfääris
Loeb lihtsaid
suhtlemisega.
tavatekste
(nt reklaamid, Oskab väljendada
menüüd,
oma
suhtumist ja
ajakavad,
ohuhoiatused) eelistusi.
Suudab alustada,
tuttavatel
teemadel ja saab jätkata ja
aru neis
lõpetada vestlust
sisalduvast
tuttaval
infost.
teemal, kuid võib
Suudab
vajada abi.
mõnikord
Kasutab õpitud
aimata
põhisõnavara
sõnade
ja lausemalle
tähendust
valdavalt
konteksti toel õigesti; spontaanses
kõnes on
vigu. Kõne on
arusaadav,
kuigi esineb

Kirjutamine3
A2.2

Oskab kirjutada
lühikesi
kirjeldavat laadi
jutukesi
oma kogemustest ja
ümbritsevast.
Koostab
lihtsaid isiklikke
kirju.
Oskab kasutada
sidesõnu
aga, sest, et jt.
Rakendab
õpitud
õigekirjareegleid
(nt algustähe
ortograafia,
kirjavahemärgid

Grammatika

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
sageli vigu
grammatika
põhivaras
(nt ajab segi
ajavormid või eksib
aluse ja öeldise
ühildumisel); siiski
on enamasti selge,
mida ta väljendada

hääldusvigu ja
sõnade otsimist.

2. Õppesisu
B-võõrkeele teemavaldkonnad:
MINA JA TEISED
III kooliaste: võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen tugev/nõrk
(sama teiste kohta); iseloomu kirjeldav sõnavara; kehaosad, kuidas olla terve, kergemad
terviseprobleemid (peavalu, palavik jmt); suhted sõprade ja lähikondlastega: nt sõprus- ja
armastussuhted ja nendega seonduvad probleemid.
KODU JA LÄHIÜMBRUS
III kooliaste: kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt),
koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt); sündmuste ja
tähtpäevade tähistamine perekonnas ja kodukohas; elukoha kirjeldus (maja, tuba jmt);
kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine, pereliikmete kodused tööd ja tegevused.
KODUKOHT EESTI
III kooliaste: Eesti lühikirjeldus (riigikord, naaberriigid jmt), põhiline sümboolika (lipp,
rahvuslill ja,-lind jmt), põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt) ja kultuuritavad (laulu- ja
tantsupeod jmt); mõned tuntumad Eesti vaatamisväärsused; linna- ja maaelu kirjeldav
sõnavara; ilmastikunähtused; käitumine ja tegevused looduses eri aastaaegadel;
loodusrikkused (mets, puhas õhk, vesi, loomad jmt) ja nende hoidmine linnas ja maal
(prügiliigid, materjalid, taaskasutamise võimalused jmt).
RIIGID JA NENDE KULTUUR
III kooliaste: õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid, põhilised tähtpäevad ja kombed;
mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluvate riikide lühitutvustus
(pealinnad, rahvad, keeled, eripära jmt);
Eesti naaberriigid ja tuntumate maailmariikide nimed, rahvused ja keeled.
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ
III kooliaste: tee küsimine ja juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), transpordivahendid;
koolitee ja koolipäeva kirjeldus; kooli ja klassi iseloomustav sõnavara, tunniplaan,
koolivaheajad; toiduained, tervislik toiduvalik, igapäevane hügieen; sisseostud ja suhtlemine
teeninduses (kauplus, turg, transport jmt) ja helistamine; tuntumad ametid, nendega seotud
tegevused, edasiõppe võimalused (koolitüübid jmt).
VABA AEG
III kooliaste: huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt); erinevad
vaba aja veetmise viisid (üksi, sõprade, pereliikmetega jmt), eelistuste põhjendamine;
erinevad spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid; erinevate kultuuride eripära
mõistmine ja kooseksisteerimise aktsepteerimine/mõistmine; meediavahendid (ajakirjandus,
raadio, televisioon, Internet) ja nende eakohased kasutamisvõimalused, meediavahenditest
saadav kasu ja võimalikud ohud; erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast.

