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AINEKAVA  

A- saksa keel 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista 

eakohaseid       võõrkeelseid originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

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 ja õppeainetes. 

 

2. Õppeaine kirjeldus 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks Avõõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada 

õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on 

pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust. A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte 

omandamisel. Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. õpitava keele kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus 

(suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 
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Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 

grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, 

keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija 

keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad 

teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus”. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, 

huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks. 

Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi 

või õpimappi. 

Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, 

projektides osalema jne). Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt 

keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Võõrkeeleõppes 

on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpitava võõrkeelega 

tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool 

keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased 

töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on soovitatav aidata neil leida kirjasõpru, korraldada 

õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid. Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning 

kujundada temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse 

õppija iga edusammu. Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. 

Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab 
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õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja 

kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

 

3. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema 

mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. 
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I kooliaste 

Õpitulemused: 

3. klassi lõpetaja: 

1.  saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2.  kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3.  reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4.  on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

5.  suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

6.  kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

7.  oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: 

                   Kuulamine        Lugemine        Rääkimine       Kirjutamine 

 

Saksa keel   A1.1– A1.2        A1.1                A1.1 – A1.2       A1.1   

Inglise keel  A1.2                   A1.1                 A1.2                  A1.1 (inglise  keel võrdluseks) 
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Õppeaine:  A- saksa keel , 3. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

 

Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (23 tundi)  
 

   

 MINA JA TEISED:  

enese ja kaaslase 

tutvustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  hääldada korrektselt õpitud 

sõnu, aru saada lihtsatest 

kuulamisülesannetest 

Oskab  tervitada, ennast tutvustada, 

tänada, hüvasti jätta; öelda oma 

elukohta; Oskab nime ja päritolu 

küsida. 

Teab sakslaste nimesid, näidata 

kaardil kus asub Saksamaa, Šveits, 

Austria 

 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 1, töövihik 1, 

kassett 1. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta 

Lisamaterjalid saksakeelsetest 

ajakirjadest, lasteraamatutest 

ning saksakeelträäkivate 

maade kohta 

maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Meetodid: 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, loodusõpetuse, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

arvutiõpetusega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

1. oskused ja 

teadmised, mis ta on 
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Metoodiliste võtete valikul 

lähtutakse eakohasusest. Suur 

tähtsus on salmidel ja lauludel. 

Rõhk on kuulamisel ning 

rääkimisel. Peamise 

õpistrateegina kasutatakse õpitu 

kordamist ja seostamist. Tunnis 

juhitakse õpilasi töötama nii 

paaris kui ka rühmas. 

Kasutatakse erinevaid 

õppemetoodikaid, sh aktiivõpet: 

vestlus, arutelu, rollimäng, 

õuesõpe (õppeaasta lõpus 

õpilastega kooliümbruses õpitud 

sõnavara kordamine, esile 

toomine).  

 

 

F - lihtsamatele küsimustele 

vastamine. 

K - laulud, mängud, töövihiku 

harjutuste täitmine. 

I - tunnis õpitud sõnade 

kordamine kodus.  

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

enda arvates hästi 

omandanud; 

2. oskused või 

teadmised, mille 

omandamiseks peab 

ta veel tööd tegema. 
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julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus: oskab kasutada 

 sõnavara ja grammatika 

õppimise programmi languages 

online. Oskab otsida internetist 

vastuseid saksa keele ja 

Saksamaa kohta käivatele 

veebiviktoriinide küsimustele 

eesti keeles. 

 

Läbivad teemad 

1. Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine – 

„Õppimine ja töö”; 

2. Keskkond ja jätkusuutlik 

areng – „Kodukoht 

Eesti”; 

3. Kultuuriline identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

4. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. Õppimine 

ja töö”, „Vaba aeg”; 

5. Tervis ja ohutus – „Mina 

ja teised”, „Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. Õppimine 

ja töö”; 
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6. Väärtused ja kõlblus – 

„Mina ja teised”, „Kodu 

ja lähiümbrus”, „Vaba 

aeg”, „Kodukoht Eesti”. 

 

 

Teema 2 (24 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

pereliikmed, kodu 

asukoht 

 

Õpilane: 

 

Suudab reageerida korraldustele 

klassis ja vastata lihtsamatele 

küsimustele. Samuti oskab õpetaja 

abiga klassikaaslasega vestlust 

arendada. 

 

Oskab nimetada pereliikmeid. Teab ja 

oskab nimetada erinevaid loomi ja 

küsida lemmikloomade olemasolu 

kohta.  Kuulamisel saab aru õpitud 

sõnavara ulatuses tekstidest ja 

lauludest. 

 

 Teab  ja oskab nimetada tähtsamaid 

linnu Saksamaal, Austrias, Šveitsis. 

Teab kontinente ja seda, millisel 

kontinendil asuvad Saksamaa ja 

Eestimaa. 
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Teema 3 (10 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT 

EESTI: Riik, 

pealinn, aastaajad, 

kodukoha tähtsamate 

tänavate nimetused 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

Suudab kuulata pikemaid 

kahekõnesid ja olulist infot välja tuua. 

 

Oskab nimetada nädalapäevi, kuid, 

aastaaegu ja oskab öelda, millises 

linnas ja millisel tänaval ta elab.  

 

Teab millisel kontinendil asub 

Eestimaa. 

  

 

 

Teema 4 (24 tundi) 

 

    

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA 

TÖÖ: lihtsad 

tegevused kodus ja 

koolis ning nende 

tegevustega seotud 

vahendid. 

 

Õpilane: 

Suudab korraldustele klassis 

reageerida ja ise korraldusi anda. 

 

Oskab küsida ja vastata, mida teha 

oskab. Oskab viisakalt käituda koolis 

ja klassis. Oskab nimetada 

lemmiksööke ja küsida ka 

klassikaaslaselt selle kohta. 
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Teab ja oskab nimetada 

õppevahendeid määrava artikliga. 

Teema 5 (24 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

Õpilane: 

Suudab kuulamisel aru saada õpitud 

sõnavara ulatuses dialoogidest. 

 

Oskab küsida ja vastata, mida teha 

oskab.  

Teab ja oskab nimetada värve, loomi, 

liikumisega seotud tegusõnu. 

  

 

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja reeglipärane mitmus, Akkusativi kääne  Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust. 

Artikkel:umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav nimisõna Teab, mis on umbmäärane- ja määrav artikkel. 

Omadussõna: üldlevinud omadussõnad (gut, gross, värvid) Teab üldlevinud omadussõnu ning oskab neid lauses kasutada. 

Arvsõnad: põhiarvud 1-20 ja täiskümned sajani; Tunneb numbreid 20-ni ning oskab ka neid kirjutada. Teab nädalapäevi. Teab 

ja oskab nimetada kuude nimetusi. 

Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad Oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu. 

Tegusõna: Präsens, haben, sein Teab, mis on olevik ning oskab seda moodustada.  

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad : und, aber Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (auf, 

in, neben, unter, vor, an) 

Teab tavapärasemaid eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel 

kasutada. 

Lauseõpetus: lihtlaused; korraldused (käskiv kõne)  Oskab moodutada jaatavat lauset. Oskab kasutada õpitud fraase õige 

intonatsiooniga. 

Määrsõna: levinumad aja- ja kohamäärsõnad (nun, hier, da, 

dort), määrsõnad (viele, alle) 

Oskab lauses kasutada õpituid määrsõnu. 
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Tähestik: suur ja väike täht nimedes Eristab saksakeelset  tähestikku eestikeelsest 

Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse vormid Oskab kirjutada lihtsamaid etteütlusi õpitud sõnavara piires.  

 

II kooliaste 

Õppeaine:  A- saksa keel , 4. klass, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 

4. klassi lõpuks õpilane: 

1. saab aru korraldustest, igapäevastest fraasidest enesetunde, ilma, päevase tegevuse kohta, on suuteline nendele reageerima nonverbaalselt; 

2. saab aru illustreeritud lühitekstidest; 

3. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamisel; 

4. reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

5. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

6. suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

7. kasutab esmaseid õpioskusi (mind-map, tähestiku tundmine, kordamine, seostamine) võõrkeele õppimiseks; 

8. oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas 

 

 

Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (32 tundi)  
 

   

 MINA JA TEISED:  

enese ja kaaslase 

tutvustus 

 

Õpilane:  

Õppevahendid: 

Õpik Mega 1, töövihik 2, 

kassett 2. 

 

Õppeained – 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 
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Suudab  hääldada korrektselt õpitud 

sõnu, aru saada lihtsatest 

kuulamisülesannetest. Suudab õpetaja 

abiga kirjutada küllakutset. 

Oskab tervitada ja head aega öelda, 

ennast tutvustada. Oskab nime, 

päritolu ja sünniaega küsida ning ise 

nendele küsimustele vastata. Oskab 

sünnipäeval õnnitleda ja õnnitlust 

vastu võtta. 

 

Teab näidata kaardil kus asuvad 

Saksamaa, Šveits, Austria ja nende 

pealinnad. 

 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta 

Lisamaterjalid saksakeelsetest 

ajakirjadest, lasteraamatutest 

ning saksakeelträäkivate 

maade kohta 

maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Meetodid: 

Metoodiliste võtete valikul 

lähtutakse eakohasusest. Suur 

tähtsus on jätkuvalt salmidel ja 

lauludel, kuid vähem kui eelmisel 

aastal. Rõhk on kuulamisel, 

arusaamisel ning rääkimisel, kuid 

ka juba kirjutamisel. 

Peamise õpistrateegina 

kasutatakse õppimisel õpi 

õppima põhimõtet: uute sõnade 

omandamine õpitu kordamise ja 

seostamise teel. Tunnis juhitakse 

õpilasi töötama nii paaris kui ka 

rühmas. Kasutatakse erinevaid 

õppemetoodikaid, sh aktiivõpet: 

vestlus, arutelu, rollimäng,  

 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, loodusõpetuse, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

arvutiõpetusega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

1. oskused ja 

teadmised, mis ta 

on enda arvates 

hästi omandanud; 

2. oskused või 

teadmised, mille 

omandamiseks 

peab ta veel tööd 

tegema. 

II 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. 

Töid, mis sisaldavad kõigi 

osaoskuste kontrolli, on 
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F - lihtsamatele küsimustele 

vastamine. 

K - laulud, mängud, töövihiku 

harjutuste täitmine. Projektitöö: 

poster teemal vaba aeg. 

I - tunnis õpitud sõnade 

kordamine kodus. Kodus 

iseseisvalt esimeste lihtsamate 

lektüüritekstide lugemine. 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus: oskab kasutada 

 sõnavara ja grammatika 

õppimise programmi languages 

online. Oskab otsida internetist 

vastuseid saksa keele ja 

Saksamaa kohta käivatele 

veebiviktoriinide küsimustele 

eesti keeles. 

 

 

 

Läbivad teemad 

soovitatav II kooliastmes 

teha mitte rohkem 

kui 4 õppeaastas. 
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7. Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine – 

„Õppimine ja töö”; 

8. Keskkond ja jätkusuutlik 

areng – „Kodukoht 

Eesti”; 

9. Kultuuriline identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

10. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. Õppimine 

ja töö”, „Vaba aeg”; 

11. Tervis ja ohutus – „Mina 

ja teised”, „Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. Õppimine 

ja töö”; 

12. Väärtused ja kõlblus – 

„Mina ja teised”, „Kodu 

ja lähiümbrus”, „Vaba 

aeg”, „Kodukoht Eesti”. 

 

Teema 2 (33 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

pereliikmed, kodu 

asukoht 

 

Õpilane: 

 

Suudab reageerida korraldustele 

klassis ja vastata lihtsamatele 

küsimustele. Samuti oskab õpetaja 
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abiga klassikaaslasega vestlust 

arendada. 

 

Oskab nimetada pereliikmete 

sünnipäevaaegasid. Kuulamisel saab 

aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest 

ja lauludest.  

 

 Teab  ja oskab nimetada tähtsamaid 

linnu Saksamaal, Austrias, Šveitsis.  

Teema 3 (10 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT 

EESTI: Riik, 

pealinn, aastaajad, 

kodukoha tähtsamate 

tänavate nimetused 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

Suudab kuulata pikemaid 

kahekõnesid ja olulist infot välja tuua. 

 

Oskab nimetada nädalapäevi, kuid, 

aastaaegu ja oskab öelda, millises 

linnas ja millisel tänaval ta elab.  

 

Teab millisel kontinendil asub 

Eestimaa. 

  

 

 

Teema 4 (32 tundi) 

 

    

IGAPÄEVAELU. Õpilane:    
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ÕPPIMINE JA 

TÖÖ: lihtsad 

tegevused kodus ja 

koolis ning nende 

tegevustega seotud 

vahendid. 

 

Suudab korraldustele klassis 

reageerida ja ise korraldusi anda. 

 

Oskab poes kaupa ja hinda küsida 

ning nendele küsimustele ka ise 

vastata. Oskab viisakalt käituda koolis, 

klassis ja poes. 

 

Teab ja oskab nimetada toiduaineid, 

toite, riideesemeid, kehaosasid. 

 

 

 

 

 

Teema 5 (33 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

Õpilane: 

Suudab kuulamisel aru saada õpitud 

sõnavara ulatuses dialoogidest. 

 

Oskab rääkida oma huvialadest ja 

küsida teistelt selle kohta.  

 

Teab vaba aja sõnavara. 

  

 

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja reeglipärane mitmus, Akkusativi kääne  Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust. 

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav nimisõna Teab, mis on umbmäärane- ja määrav artikkel. 

Omadussõna: üldlevinud omadussõnad  Teab üldlevinud omadussõnu ning oskab neid lauses kasutada. 

Arvsõnad: põhiarvud 1 – 100; telefoninumbrid, järgarvud. Tunneb numbreid 100-ni ning oskab ka neid kirjutada. Teab 

nädalapäevi. Teab ja oskab nimetada kuude nimetusi. 
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Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad Oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu. 

Tegusõna: Präsens, Präteritum (sein, haben) 

 

Teab, mis on olevik ning oskab seda moodustada, teab pöördelõppe.  

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad (und, aber) Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, an, auf, 

unter, vor, hinter) 

Teab tavapärasemaid eessõnu ning oskab neid lausete 

moodustamisel kasutada. 

Lauseõpetus: lihtlaused; korraldused (käskiv kõne)  Oskab moodutada jaatavat lauset. Oskab kasutada õpitud fraase õige 

intonatsiooniga. 

Määrsõna: levinumad aja- ja kohamäärsõnad (nun, jetzt, hier, da, oben, 

unten); hulga- ja määramäärsõnad (einige, manche). 

Oskab lauses kasutada õpituid määrsõnu. 

Tähestik: suur ja väike täht Eristab saksakeelset tähestikku eestikeelsest. 

Õigekiri: suur ja väike algustäht, nimisõna mitmuse vormid,  Oskab kirjutada küllakutset ning lihtsamaid etteütlusi õpitud 

sõnavara piires.  
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Õppeaine:  A- saksa keel , 5. klass, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 

 

5.klassi lõpuks õpilane: 

 

1. saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamisel; 

3. reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

5. suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

6. kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

7. oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (17 tundi)  
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 MINA JA TEISED:  

enese ja kaaslase 

tutvustus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  hääldada korrektselt õpitud 

sõnu, aru saada kuulamisülesannetest. 

Suudab kirjutada postkaarti ja 

isiklikku kirja. 

Oskab tervitada ja head aega öelda, 

ennast tutvustada. Oskab kutsuda koos 

vaba aega veetma, pakkuda abi, 

tutvust sõlmida, telefonivestlusi 

pidada.  

 

Teab ja oskab kasutada kellaaegasid. 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 2, töövihik 1, 

kassett 1. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta. Kaart Euroopa 

kohta. 

Lisamaterjalid saksakeelsetest 

ajakirjadest, raamatutest ning 

saksakeelträäkivate maade 

kohta maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Õppefilmid. 

Saksamaa linnade kodulehed 

Internetis. 

Osavõtt veebiviktoriinidest. 

 

Meetodid: 

Metoodiliste võtete valikul 

lähtutakse eakohasusest. Suur 

osakaal on dialoogidel, 

kommunikatiivsusel, sõnavara 

arendamisel rollimängudes, 

salmidel ja lauludel. Tähtis on 

kuulamine ning rääkimine. 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, loodusõpetuse, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

arvutiõpetusega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

1. oskused ja 

teadmised, mis ta 

on enda arvates 

hästi omandanud; 

2. oskused või 

teadmised, mille 

omandamiseks 

peab ta veel tööd 

tegema. 

II kooliastmes hinnatakse 

kõiki osaoskusi kas eraldi 

või lõimitult. Igal 

õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või 

kirjaliku sõnalise hinnangu 
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Peamise õpistrateegiana 

kasutatakse õpitu kordamist ja 

seostamist, õpi õppima on keskne 

teema. Tunnis juhitakse õpilasi 

töötama nii paaris kui ka rühmas. 

Kasutatakse erinevaid 

õppemetoodikaid, sh aktiivõpet: 

vestlus, arutelu, rollimäng.  

Projektitöö: oma kodukohta 

tutvustava video, plakati, laulu 

või powerpointi valmistamine, 

eesmärgiga tutvustada seda 

suvises saksa keele laagris, 

mida korraldab ESÕS. 

 

 

F - küsimustele vastamine. 

K - rollimängud, töövihiku 

harjutuste täitmine, postkaardi ja 

isikliku kirja kirjutamine. 

Projektitöö: oma kodukohta 

tutvustava video, plakati, laulu 

või powerpointi valmistamine.  

 

I - tunnis õpitud sõnade, 

dialoogide ja grammatika 

kordamine kodus. Kodus 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus: oskab kasutada 

 sõnavara ja grammatika 

õppimise programmi languages 

online. Oskab otsida internetist 

vastuseid saksa keele ja 

Saksamaa kohta käivatele 

veebiviktoriinide küsimustele  

eesti keeles. Oskab leida 

Saksamaa linnade kodulehekülgi 

ja kasutada sealolevat materjali 

postri tegemisel. Oskab 

vormistada Wordi programmis 

või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. 

Töid, mis sisaldavad kõigi 

osaoskuste kontrolli, on 

soovitatav II kooliastmes 

teha mitte rohkem 

kui 4 õppeaastas. 
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iseseisvalt lihtsamate 

lektüüritekstide lugemine. 

isiklikku kirja. Oskab tõlkida 

sõnu veebisõnastiku abil.  

 

 

 

Läbivad teemad 

3. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 

– „Õppimine ja töö”; 

4. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

„Kodukoht Eesti”; 

5. Kultuuriline 

identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

6. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”, 

„Vaba aeg”; 

7. Tervis ja ohutus – 

„Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”; 

8. Väärtused ja kõlblus 

– „Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, „Vaba 
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aeg”, „Kodukoht 

Eesti”. 

 

Teema 2 (23 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

pereliikmed, kodu 

asukoht 

 

Õpilane: 

 

Suudab reageerida korraldustele 

klassis ja vastata küsimustele. Samuti 

oskab klassikaaslastega vestlust 

arendada. 

 

Oskab rääkida oma perekonnast ja 

nende tegemistest. Kuulamisel saab 

aru õpitud sõnavara ulatuses 

dialoogidest.  

 

 Teab  ja oskab nimetada erinevaid 

elamuid.  

 

 

 

 

 

Teema 3 (15 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT 

EESTI: Riik, 

pealinn, rahvused; 

kodukoha kirjeldus  

 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. 
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Oskab nimetada Eesti pealinna, 

tähtsamaid sadamalinnu, Eesti 

sümboolikat ja rääkida olulisematest 

tähtpäevadest.  

 

Teab vastavat sõnavara. 

Teema 4 (25 tundi) 

 

    

RIIGID JA NENDE 

KULTUUR:  

 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot ja töötada maakaardiga. Suudab 

koos õpetajaga valmistada postri Kölni 

linna kohta. 

 

Oskab rääkida Saksamaa 

sümboolikast, tähtpäevadest ja 

tuntumatest isikutest.  

 

Teab, oskab nimetada ja näidata 

kaardil tuntumaid riike, Saksamaa 

linnu, jõgesid, naaberriike, ilmakaari. 

Teab ja oskab rääkida, mis on 

tüüpiline Saksamaale. 

   

Teema 5 (30 tundi)     

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA 

TÖÖ: lihtsad 

tegevused kodus ja 

Õpilane: 

Suudab korraldustele klassis 

reageerida ja ise korraldusi anda. 
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koolis ning nende 

tegevustega seotud 

vahendid. 

 

 

Oskab rääkida oma päevast ja 

tunniplaanist, oma kohustustest, poes 

ostelda. Oskab viisakalt käituda 

koolis, klassis ja poes. 

 

Teab ja oskab nimetada õppeaineid, 

koolitarbeid, toiduaineid. 

 

 

 

Teema 6 (30 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

Õpilane: 

Suudab kuulamisel aru saada õpitud 

sõnavara ulatuses dialoogidest ja ise 

moodustama dialooge. 

 

Oskab rääkida oma huvialadest ja 

küsida teistelt selle kohta. Rääkida ja 

kirjutada oma reisimuljetest ja rääkida 

vaheaja plaanidest.  

 

Teab vaba aja sõnavara (süvendatult 

spordialad). 

  

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Taotletavad õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, Akkusativi ja Dativi kääne  Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust. 

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav 

nimisõna. Nimisõna koos omadussõnaga. 

Teab, mis on umbmäärane ja määrav artikkel. 

Omadussõna: omadussõnade võrdlusastmed. Teab üldlevinud omadussõnu ning oskab neid lauses kasutada. 
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Arvsõnad: arvud; telefoninumbrid, järgarvud, kellaaeg. Tunneb numbreid ning oskab neid kirjutada. Teab nädalapäevi. Teab ja oskab 

nimetada kuude nimetusi. Oskab kuupäevades kasutada järgarve. 

Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad 

Nominativi ja Akkusativi käänetes. 

Oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu. 

Tegusõna: Präsens, Perfekt, Präteritum (haben ja sein), 

modaaltegusõnad. 

Teab, mis on täisminevik ning oskab seda moodustada. Oskab moodustada 

olevikku. 

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad  Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes  Teab eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel kasutada. 

Lauseõpetus: lihtlaused; korraldused (käskiv kõne), 

kõrvallause weil-iga. 

Oskab moodutada jaatavat lauset. Oskab moodustada käskivat kõneviisi. Oskab 

kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga. 

Määrsõna: levinumad aja- ja kohamäärsõnad; hulga- ja 

määramäärsõnad  

Oskab lauses kasutada õpituid määrsõnu. 

Tähestik: suur ja väike täht nimedes Eristab saksakeelset tähestikku eestikeelsest. 

Õigekiri: suur ja väike täht,  

 

Oskab kirjutada postkaarti, lühikirja ning lihtsamaid etteütlusi õpitud sõnavara 

piires.  
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Õppeaine:  A- saksa keel , 6. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

 

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 

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. 

Õpitulemused 

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

                              Kuulamine             Lugemine            Rääkimine          Kirjutamine 

Saksa keel                  A2.1                    A2.1                      A2.1                    A2.1        

Inglise keel                A2.2                    A2.2                      A2.2                    A2.2 (inglise keel võrdluseks) 
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Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (17 tundi)  
 

   

 MINA JA TEISED:  

enese ja kaaslase 

tutvustus, suhted 

sõpradega ja 

lähikondsetega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  kirjutada postkaarti ja 

isiklikku kirja. 

Oskab kutsuda koos vaba aega 

veetma, pakkuda abi, tutvust sõlmida, 

telefonivestlusi pidada.  

 

Teab, kuidas viisakalt vestelda ja 

kuidas küsimuste kaudu vestlust alal 

hoida. 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 2, töövihik 2, 

kassett 2. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta. Kaart Euroopa 

kohta. 

Lisamaterjalid saksakeelsetest 

ajakirjadest, raamatutest ning 

saksakeelträäkivate maade 

kohta maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Õppefilmid. 

Saksamaa linnade kodulehed 

Internetis. 

Osavõtt veebiviktoriinidest. 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, loodusõpetuse, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

arvutiõpetusega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

1. oskused ja 

teadmised, mis ta on 

enda arvates hästi 

omandanud; 

2. oskused või 

teadmised, mille 
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Meetodid: 

Metoodiliste võtete valikul 

lähtutakse eakohasusest. Suur 

osakaal on dialoogidel, 

kommunikatiivsusel, sõnavara 

arendamisel rollimängudes, 

salmidel ja lauludel. Tähtis on 

kuulamine ning rääkimine. 

Peamise õpistrateegiana 

kasutatakse õpitu kordamist ja 

seostamist, õpi õppima on keskne 

teema. Tunnis juhitakse õpilasi 

töötama nii paaris kui ka rühmas. 

Kasutatakse erinevaid 

õppemetoodikaid, sh aktiivõpet: 

vestlus, arutelu, rollimäng.  

Projektitöö: oma kodukohta 

tutvustava video, plakati, laulu 

või powerpointi valmistamine, 

eesmärgiga tutvustada seda 

suvises saksa keele laagris, 

mida korraldab ESÕS. 

 

 

F - küsimustele vastamine. 

K - rollimängud, töövihiku 

harjutuste täitmine, postkaardi ja 

isikliku kirja kirjutamine. 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus: oskab kasutada 

 sõnavara ja grammatika 

õppimise programmi languages 

omandamiseks peab 

ta veel tööd tegema. 

 

II 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. 

Töid, mis sisaldavad kõigi 

osaoskuste kontrolli, on 

soovitatav II kooliastmes 

teha mitte rohkem 

kui 4 õppeaastas. 
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Projektitöö: oma kodukohta 

tutvustava video, plakati, laulu 

või powerpointi valmistamine.  

 

I - tunnis õpitud sõnade, 

dialoogide ja grammatika 

kordamine kodus. Kodus 

iseseisvalt lihtsamate 

lektüüritekstide lugemine. 

online. Oskab otsida internetist 

vastuseid saksa keele ja 

Saksamaa kohta käivatele 

veebiviktoriinide küsimustele  

eesti keeles. Oskab leida 

Saksamaa linnade kodulehekülgi 

ja kasutada sealolevat materjali 

postri tegemisel. Oskab 

vormistada Wordi programmis 

isiklikku kirja. Oskab tõlkida 

sõnu veebisõnastiku abil.  

 

 

 

Läbivad teemad 

3. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 

– „Õppimine ja töö”; 

4. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

„Kodukoht Eesti”; 

5. Kultuuriline 

identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

6. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”, 

„Vaba aeg”; 
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7. Tervis ja ohutus – 

„Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”; 

8. Väärtused ja kõlblus 

– „Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, „Vaba 

aeg”, „Kodukoht 

Eesti”. 

 

Teema 2 (17 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

pereliikmed, kodu 

asukoht 

 

Õpilane: 

 

Suudab reageerida korraldustele 

klassis ja vastata küsimustele. Samuti 

oskab klassikaaslastega vestlust 

arendada. 

 

Oskab rääkida oma perekonnast ja 

nende tegemistest. Kuulamisel saab 

aru õpitud sõnavara ulatuses 

dialoogidest.  
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 Teab  ja oskab nimetada erinevaid 

tegevusi.  

Teema 3 (18 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT 

EESTI: Riik, 

pealinn, rahvused; 

kodukoha kirjeldus  

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. 

 

Oskab rääkida Eesti asukohast, tunneb 

Eesti sümboolikat ja oskab rääkida 

olulisematest tähtpäevadest. Oskab 

kirjeldada ilma ning lugeda ja mõista 

ilmateadet. Oskab rääkida, kuidas 

tuleb looduses käituda, loodust hoida 

ja keskkonda säästa. 

 

Teab vastavat sõnavara. 

  

 

 

Teema 4 (17 tundi) 

 

    

RIIGID JA NENDE 

KULTUUR:  
 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot ja töötada maakaardiga.  

 

Oskab rääkida Saksamaa 

sümboolikast, tähtpäevadest ja 

tuntumatest isikutest.  
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Teab, oskab nimetada ja näidata 

kaardil tuntumaid riike, Saksamaa 

linnu, jõgesid, naaberriike, ilmakaari. 

Teab ja oskab rääkida, mis on 

tüüpiline Saksamaale. 

Teema 5 (18 tundi)     

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA 

TÖÖ: lihtsad 

tegevused kodus ja 

koolis ning nende 

tegevustega seotud 

vahendid. 

 

Õpilane: 

Suudab korraldustele klassis 

reageerida ja ise korraldusi anda. 

Suudab ise vestlust alustada ja 

arendada. 

 

Oskab linnakaardi põhjal liigelda ning 

teed küsida ja juhatada. Rääkida oma 

päevast ja tunniplaanist, oma 

kohustustest, poes ostelda. Oskab 

viisakalt käituda koolis, klassis ja 

poes. 

 

Teab ja oskab nimetada õppeaineid, 

koolitarbeid, toiduaineid ja 

liiklusvahendeid. 

  

 

 

 

 

 

 

Teema 6 (18 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

lemmiktegevused ja 

Õpilane:   
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eelistused. 

 

Suudab kuulamisel aru saada õpitud 

sõnavara ulatuses dialoogidest ja ise 

moodustama dialooge.  

 

Oskab rääkida oma huvialadest ja 

küsida teistelt selle kohta. Oskab 

rääkida telesaadetest ja muusikast. 

Rääkida puhkuse plaanidest.  

 

Teab ja oskab nimetada vaba aja 

tegevusi. 

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Taotletavad õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, Akkusativi ja Dativi kääne  Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust. Teab, kuidas 

muutuvad artiklid erinevates käänetes. 

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav nimisõna. 

Nimisõna koos omadussõnaga. 

Teab, mis on umbmäärane ja määrav artikkel. 

Omadussõna: omadussõnade võrdlusastmed. Teab üldlevinud omadussõnu ning oskab neid lauses kasutada. 

Arvsõnad: arvud; telefoninumbrid, järgarvud, kellaaeg. Tunneb numbreid ning oskab neid kirjutada. Teab nädalapäevi. Teab ja 

oskab nimetada kuude nimetusi. Oskab kuupäevades kasutada järgarve. 

Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad Nominativi ja 

Akkusativi käänetes. 

Oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu. 

Tegusõna: Präsens, Perfekt, Präteritum, modaaltegusõnad. Teab, mis on täisminevik ning oskab seda moodustada. Oskab 

moodustada olevikku. 

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad  Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: enim kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes  Teab eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel kasutada. 
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Lauseõpetus: lihtlaused; liitlaused; küsilaused, sõnade järjekord 

lausetes; korraldused (käskiv kõne), kõrvallause weil-iga ja wenn-iga. 

Oskab moodutada jaatavat lauset. Oskab moodustada käskivat kõneviisi. 

Oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga. 

Määrsõna: levinumad aja- ja kohamäärsõnad; hulga- ja 

määramäärsõnad  

Oskab lauses kasutada õpituid määrsõnu. 

Tähestik: suur ja väike täht nimedes Eristab saksakeelset tähestikku eestikeelsest. 

Õigekiri: suur ja väike täht,  

 

Oskab kirjutada postkaarti, lühikirja ning lihtsamaid etteütlusi õpitud 

sõnavara piires.  

 

 

 

 

III kooliaste 

 

Õppeaine:  A- saksa keel , 7. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

7.klassi lõpuks õpilane: 

 

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2. mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ja oskab neid arvestada; 

4. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga; 

5. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

7. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostööskaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 
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Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (18 tundi)  
 

   

 MINA JA TEISED:  

Võimed, tugevused ja 

nõrkused; 

inimestevahelised 

suhted, 

viisakusreeglid, 

koostöö ja teistega 

arvestamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  kirjutada postkaarti, isiklikku 

kirja ja koostada lihtsat teksti tuttaval 

teemal. 

Oskab kirjeldada enda ja teiste 

võimeid, anda nõuandeid tervislike 

eluviiside valdkonnas, kokkuleppeid 

sõlmida, arutleda ühiskonnas kehtivate 

reeglite üle, möödunust jutustada, 

telefonivestlusi pidada.  

 

Teab, kuidas viisakalt suhelda ja 

kuidas küsimuste kaudu vestlust alal 

hoida. 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 3, töövihik, CD, 

sõnaraamatud. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta. Kaart Euroopa 

kohta. 

Lisamaterjalid Internetist, 

saksakeelsetest ajakirjadest, 

raamatutest ning 

saksakeelträäkivate maade 

kohta maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Õppefilmid. 

Saksamaa linnade kodulehed 

Internetis. 

Osavõtt veebiviktoriinidest. 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, geograafia, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

arvutiõpetusega ja teiste 

võõrkeeltega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

3. oskused ja 

teadmised, mis ta on 

enda arvates hästi 

omandanud; 

4. oskused või 

teadmised, mille 
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Meetodid: 

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. 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus: oskab kasutada 

omandamiseks peab 

ta veel tööd tegema. 

 

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. 
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Õppemeetodid: 

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). 

 

F - küsimustele vastamine. 

K - rollimängud, töövihiku 

harjutuste täitmine, foorumi 

 sõnavara ja grammatika 

õppimise programmi languages 

online. Oskab otsida internetist 

vastuseid saksa keele ja 

Saksamaa kohta käivatele 

(veebiviktoriinide) küsimustele. 

Oskab leida Saksamaa linnade 

kodulehekülgi ja kasutada 

sealolevat materjali. Oskab 

vormistada Wordi programmis 

isiklikku kirja. Oskab tõlkida 

sõnu veebisõnastiku abil.  

 

 

 

 

Läbivad teemad 

9. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 

– „Õppimine ja töö”; 

10. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

„Kodukoht Eesti”; 

11. Kultuuriline 

identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

12. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. 
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sissekande, postkaardi ja isikliku 

kirja kirjutamine.  

 

I - õpitud sõnade, dialoogide ja 

grammatika kordamine kodus. 

Foorumi sissekande, postkaardi 

ja isikliku kirja kirjutamine. 

Iseseisvalt lektüüritekstide 

lugemine. 

Õppimine ja töö”, 

„Vaba aeg”; 

13. Tervis ja ohutus – 

„Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”; 

14. Väärtused ja kõlblus 

– „Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, „Vaba 

aeg”, „Kodukoht 

Eesti”. 

 

Teema 2 (18 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

Perekondlikud 

sündmused ja 

tähtpäevad; kodukoha 

vaatamisväärsused ja 

nende tutvustamine. 

Õpilane: 

 

Suudab rääkida perekondlikest 

sündmustest ja tähtpäevadest ja seda 

ka minevikuvormis. 

 

Oskab rääkida oma perekonnast ja 

nende tegemistest. Oskab rääkida oma 

koolist. Võrrelda tekstide põhjal 

vanaaja kooli tänapäeva kooliga. 
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 Teab  ja oskab nimetada erinevaid 

kodukoha olulisi hooneid ja 

vaatamisväärsusi.  

Teema 3 (16 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT EESTI: 

Loodus ja 

looduskaitse; 

keskkonnahoidlik ja -

säästlik käitumine; 

elu linnas ja 

maal; Eesti 

vaatamisväärsused. 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. 

 

Oskab rääkida Eesti asukohast, tunneb 

Eesti sümboolikat ja oskab rääkida 

olulisematest tähtpäevadest. Oskab 

rääkida, kuidas tuleb looduses käituda, 

loodust hoida ja keskkonda säästa. 

 

Teab vastavat sõnavara. 

  

 

 

Teema 4 (16 tundi) 

 

    

RIIGID JA NENDE 

KULTUUR:  
Õpitava keele 

kultuuriruumi 

kuuluvad riigid ja 

nende 

lühiiseloomustus, 

tuntumate riikide 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. Suudab teha lühikokkuvõtet 

teemal, kuidas söövad sakslased ja 

oskab seda kokkuvõtet peast jutustada. 

Suudab kirjutada võrdleva teksti, 

 .  
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nimetused, rahvad, 

keeled. 

millised on sakslaste ja eestlaste 

toitumise sarnasused ja erinevused.  

 

Oskab rääkida saksa keelt rääkivate 

maade toitumistavadest ja võrrelda 

neid teiste tuntud riikide toitudega.  

 

Teab, oskab nimetada ja näidata 

kaardil tuntumaid riike, Saksamaa 

linnu, jõgesid, naaberriike. Teab ja 

oskab nimetada mõningate toitude 

erinevaid nimetusi Saksamaal ja 

Austrias. 

Teema 5 (18 tundi)     

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA TÖÖ: 

Tervislik eluviis ja 

toitumine, suhtlemine 

teeninduses, 

turvalisus; 

õpioskused ja 

harjumused, 

edasiõppimine ja 

kutsevalik; töökohad. 

Õpilane: 

Suudab toidupüramiidi abil rääkida 

tervislikust toitumisest. Suudab 

kirjutada lühikese foorumi sissekande. 

 

Oskab suhelda erinevates 

teenindussfäärides. Oskab tuua välja 

üldkehtivad käitumisnormid ja ise ka 

nendest kinni pidada. Oskab rääkida 

oma kooli kodukorrast. 

 

Teab ja oskab nimetada toiduaineid, 

väljendeid, mida kasutatakse 

teeninduses. 
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Teema 6 (18 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

Kultuuriline 

mitmekesisus; 

kirjandus ja kunst, 

sport, erinevad 

meediavahendid ja 

reklaam. 

Õpilane: 

Suudab statistilisi andmeid välja tuua 

ja võrrelda. Suudab telefoni teel 

registreerida ennast vaba aja kursusele.  

 

Oskab rääkida oma kodukoha 

kultuurilisest mitmekesisusest. Oskab 

rääkida erinevatest vabaaja veetmise 

võimalustest erinevates riikides. 

Rääkida puhkuse plaanidest.  

 

Teab ja oskab nimetada vaba aja 

tegevusi. 

  

 

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Taotletavad õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, ebareeglipärane 

mitmus, aluse ja öeldise ühildumine. 

Nimisõna koos omadussõnaga kõikides 

käänetes. 

Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust ja 

erandlikku mitmust. 

Artikkel:umbmäärane ja määrav artikkel+ 

loendamatu nimisõna; artikli puudumine; 

enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma  

Teab, mis on umbmäärane- ja määrav artikkel, oskab neid 

lausetes kasutada. 

Omadussõna:võrdlusastmed, omadussõnade 

võrdlemine 

Teab õpituid omadussõnu ning oskab neid jutus kasutada ka 

võrdlusastmes. 
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Arvsõnad:põhi- ja järgarvud, kuupäevad, 

aastaarvud, lihtmurrud (pool, veerand) 

Teab põhi- ja järgarve. Teab nädalapäevi, oskab öelda ja 

kirjutada kellaaegu. Teab ja oskab nimetada kuude nimetusi. 

Oskab lugeda aastaarve. Oskab kuupäevi kirjutada. 

Asesõna: isikuline ja omastav asesõna; 

umbmäärased asesõnad, siduvad asesõnad 

Oskab kõnes kasutada umbmääraseid asesõnu.  

Tegusõna:põhi- ja abitegusõnad; 

modaaltegusõnad (können, müssen, sollen, 

dürfen,mögen, wollen); isikuline ja 

umbisikuline (man-laused) tegumood  

ajavormid (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum). Refleksiivsed tegusõnad.  

Enam kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased 

tegusõnad;  

Teab tegusõnade sein ja haben  pööramist olevikus ja 

minevikus. Oskab moodustada lihtminevikus jaatavat, 

eitavat ja küsilauset. Oskab moodustada täisminevikku. 

Tunneb ära tuleviku ajavormi.  Teab õpituid 

ebareeglipäraseid sõnu. Teab, mis on modaalverbid. Oskab 

moodustada tulevikku. 

Sidesõnad: abistavad sidesõnad (weil, denn, 

damit, um ... zu, statt, anstatt)  

Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: aja-, koha- ja viisimäärustes 

esinevad eessõnad; enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid  

Teab õpituid eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel 

kasutada. 

Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas, 

küsivas lauses; kirjavahemärgid (punkt, koma, 

ülakoma, küsi- ja hüüumärk),  

Oskab moodustada jaatavat, eitavat ja küsilauset. Oskab 

kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga. Oskab 

moodustada õige sõnajärjega lauseid. 

Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited 

ig; nimisõna tuletusliited (-er, -ung, -heit, 

keit);  

Teab, et 13 – 19 tuleb liita ühekohalisele arvule -ten; 

kümnetele -sten, oskab moodustada nimisõnu liidete -er,-

ung, -heit, -keit abil. 

Määrsõna: määrsõnade moodustamine; 

sagedusmäärsõnad (liitega -s); 

ebareeglipärased määrsõnad; viisimäärsõnad, 

hulga- ja määramäärsõnad  

Oskab moodustada määrsõnu  liitega –s. Oskab kasutada ein 

wenig, viele, alle, nichts 

Õigekiri: Õigekiri õpitud sõnavara piires; 

suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, 

keeled, riigid), nimisõna mitmuse vormid 

Oskab kirjutada postkaarti, ning etteütlusi õpitud sõnavara 

piires. Oskab kirjutada sõbrale kirja. Oskab kirjutada foorumi 

sissekannet. 
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Õppeaine:  A- saksa keel , 8. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

 

8.klassi lõpuks õpilane: 

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2. mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ja oskab neid arvestada; 

4. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga; 

5. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6. on motiveeritud saksa keele õppimiseks;  

7. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

9. seab endale õpieesmärke ning hindab koostööskaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

10. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondae teadmistega. 

 

Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (18 tundi)  
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 MINA JA TEISED:  

Võimed, tugevused ja 

nõrkused; 

inimestevahelised 

suhted, 

viisakusreeglid, 

koostöö ja teistega 

arvestamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  kirjutada postkaarti, isiklikku 

kirja, sissekannet foorumisse ja 

koostada lihtsat teksti tuttaval teemal. 

Oskab kirjeldada enda ja teiste 

võimeid, tugevusi ja nõrkusi, viisakalt 

kokkuleppeid sõlmida (nõustuda või 

viisakalt keelduda), telefonivestlusi 

pidada. Oskab avaldada oma arvamust 

sõprusest, teistest eetilistest väärtustest. 

 

 

Teab, kuidas viisakalt suhelda ja 

kuidas küsimuste kaudu vestlust alal 

hoida. 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 3, töövihik, CD, 

sõnaraamatud. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta. Kaart Euroopa 

kohta. 

Lisamaterjalid Internetist, 

saksakeelsetest ajakirjadest, 

raamatutest ning 

saksakeelträäkivate maade 

kohta maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Õppefilmid. 

Saksamaa linnade kodulehed 

Internetis. 

Osavõtt veebiviktoriinidest. 

 

Meetodid: 

III kooliastmes arendatakse 

kõiki osaoskusi võrdselt. 

Olulisel kohal on sõnavara 

avardamine ja 

kinnistamine ning iseseisvate 

tööharjumuste 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, geograafia, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

ajaloo, arvutiõpetusega ja teiste 

võõrkeeltega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

5. oskused ja 

teadmised, mis ta on 

enda arvates hästi 

omandanud; 

6. oskused või 

teadmised, mille 

omandamiseks peab 

ta veel tööd tegema. 

 

III kooliastmes hinnatakse 

kõiki osaoskusi kas eraldi 

või integreeritult. Igal 

õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas 

suulise või kirjaliku sõnalise 



Valga Põhikooli ainekavad    Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Õppemeetodid: 

1) eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine ja lugemine sh 

iseseisev lugemine; 

2) meedia- ja autentsete 

audiovisuaalsete materjalide 

kasutamine (nt ajaleheartiklid, 

uudised, 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus:  

Oskab leida internetist ja 

kriitiliselt hinnata materjali, 

mida kasutab uurimustöö 

kirjutamisel. Oskab vormistada 

Wordi programmis isiklikku 

kirja ja uurimustööd. Oskab teha 

esitluse Powerpointis. Oskab 

tõlkida sõnu veebisõnastiku abil.  

 

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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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). 

 

F - küsimustele vastamine. 

K - rollimängud, töövihiku 

harjutuste täitmine, foorumi 

sissekande, postkaardi ja isikliku 

kirja, blogi, uurimustöö, loovtöö 

kirjutamine.  

 

I - õpitud sõnade, dialoogide ja 

grammatika kordamine kodus. 

Foorumi sissekande, postkaardi 

ja isikliku kirja kirjutamine. 

Iseseisvalt lektüüritekstide 

 

 

 

 

Läbivad teemad 

15. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 

– „Õppimine ja töö”; 

16. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

„Kodukoht Eesti”; 

17. Kultuuriline 

identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

18. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”, 

„Vaba aeg”; 

19. Tervis ja ohutus – 

„Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”; 

20. Väärtused ja kõlblus 

– „Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, „Vaba 
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lugemine. Materjali otsimine 

uurimustöö jaoks ja uurimustöö 

kirjutamine. 

aeg”, „Kodukoht 

Eesti”. 

 

Teema 2 (18 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

Perekondlikud 

sündmused ja 

tähtpäevad; kodukoha 

vaatamisväärsused ja 

nende tutvustamine. 

Õpilane: 

 

Suudab rääkida perekondlikest 

sündmustest ja tähtpäevadest ja seda 

ka minevikuvormis. 

 

Oskab rääkida oma perekonnast ja 

nende tegemistest. Oskab rääkida oma 

koolist. Oskab rääkida oma kodukoha 

eelistest ja mis võiks tulevikus teisiti 

olla. Oskab kirjeldada pildi alusel toa 

välimust. 

 

 Teab  ja oskab nimetada erinevaid 

kodukoha olulisi hooneid ja 

vaatamisväärsusi. Teab 

mööbliesemeid. 

 

 

 

 

 

Teema 3 (16 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT EESTI: 

Loodus ja 

looduskaitse; 

Õpilane:   
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keskkonnahoidlik ja -

säästlik käitumine; 

elu linnas ja 

maal; Eesti 

vaatamisväärsused. 

 

 

 

 

 

 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. 

 

Oskab rääkida Eesti asukohast, tunneb 

Eesti sümboolikat ja oskab rääkida 

olulisematest tähtpäevadest. Oskab 

rääkida, kuidas tuleb looduses käituda, 

loodust hoida ja keskkonda säästa (näit 

keskkonda säästvad liiklusvahendid). 

Oskab kirjeldada Eestimaa loodust ja 

olulisemaid linnu. Poolt ja vastuväited 

linna – või maaelu plussidest ja 

miinustest. 

 

Teab vastavat sõnavara. 

Teema 4 (16 tundi) 

 

    

RIIGID JA NENDE 

KULTUUR:  
Õpitava keele 

kultuuriruumi 

kuuluvad riigid ja 

nende 

lühiiseloomustus, 

tuntumate riikide 

nimetused, rahvad, 

keeled. 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot.  

Oskab kaasa rääkida saksa keelt 

rääkivate ja teiste riikide tähtsamate 

sündmuste, kommete, traditsioonide, 

koolisüsteemi kohta. 

 

Teab, oskab nimetada ja näidata 

kaardil tuntumaid riike, Saksamaa 

linnu, jõgesid, naaberriike. Teab kõiki 

 .  
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saksa keelt rääkivaid riike (ka 

Luxemburg ja Liechtenstein) ja oskab 

tuua välja mõned olulised tunnused. 

Teema 5 (18 tundi)     

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA TÖÖ: 

Tervislik eluviis ja 

toitumine, suhtlemine 

teeninduses, 

turvalisus; 

õpioskused ja 

harjumused, 

edasiõppimine ja 

kutsevalik; töökohad. 

Õpilane: 

Suudab kirjutada lühikese foorumi 

sissekande, suudab lugeda 

töökuulutusi ja telefoni teel tööle 

kandideerida. Suudab õpetaja abiga 

kirjutada ja ette kanda uurimus- või 

loovtööd. 

 

Oskab suhelda erinevates 

teenindussfäärides. Oskab tuua välja 

üldkehtivad käitumisnormid ja ise ka 

nendest kinni pidada. Oskab rääkida 

oma kooli kodukorrast. Oskab 

kirjutada oma CV-d. Oskab leida 

informatsiooni erinevatest allikatest ja 

allikate usaldusväärsust kriitiliselt 

hinnata. 

 

Teab ja oskab väljendeid, mida 

kasutatakse teeninduses. Teab 

elukutsete nimetusi ja oskab neid 

lühidalt kirjeldada. Teab uurimustöö 

kirjutamise nõudeid. 

  

 

 

 

 

 

 

Teema 6 (18 tundi)     
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   VABA  AEG: 

Kultuuriline 

mitmekesisus; 

kirjandus ja kunst, 

sport, erinevad 

meediavahendid ja 

reklaam. 

Õpilane: 

Suudab statistilisi andmeid välja tuua 

ja võrrelda. Suudab telefoni teel end 

registreerida vaba aja kursusele. 

Suudab kirjutada vaba aja teemal oma 

blogi. 

 

Oskab rääkida oma kodukoha 

kultuurilisest mitmekesisusest. Oskab 

rääkida erinevatest vabaaja veetmise 

võimalustest erinevates riikides. 

Rääkida puhkuse plaanidest. Oskab 

kirjeldada pilte. 

 

Teab ja oskab nimetada vaba aja 

tegevusi ning olulisi Saksamaa 

kultuuritegelasi.  

  

 

 

 

 

 

Keeleteadmised 

Õppesisu Taotletavad õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, ebareeglipärane 

mitmus, aluse ja öeldise ühildumine. 

Nimisõna koos omadussõnaga kõikides 

käänetes. Tähtsamad suffiksid artiklite 

meelespidamiseks. 

Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust ja 

erandlikku mitmust. 

Artikkel:umbmäärane ja määrav artikkel+ 

loendamatu nimisõna; artikli puudumine; 

enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma.  

Teab, mis on umbmäärane- ja määrav artikkel, oskab neid 

lausetes kasutada. 
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Omadussõna:võrdlusastmed, omadussõnade 

võrdlemine.  

Teab õpituid omadussõnu ning oskab neid jutus kasutada ka 

võrdlusastmes. 

Arvsõnad:põhi- ja järgarvud, kuupäevad, 

aastaarvud, lihtmurrud (pool, veerand) 

Teab põhi- ja järgarve. Teab nädalapäevi, oskab öelda ja 

kirjutada kellaaegu. Teab ja oskab nimetada kuude nimetusi. 

Oskab lugeda aastaarve. Oskab kuupäevi kirjutada. 

Asesõna: isikuline ja omastav asesõna; 

umbmäärased asesõnad, siduvad asesõnad 

Oskab kõnes kasutada umbmääraseid asesõnu.  

Tegusõna:põhi- ja abitegusõnad; 

modaaltegusõnad (können, müssen, sollen, 

dürfen,mögen, wollen); isikuline ja 

umbisikuline (man-laused) tegumood  

ajavormid (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum). Refleksiivsed 

tegusõnad.  

Enam kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased 

tegusõnad;  

Teab tegusõnade sein ja haben  pööramist olevikus ja 

minevikus. Oskab moodustada lihtminevikus jaatavat, 

eitavat ja küsilauset. Oskab moodustada täisminevikku. 

Tunneb ära tuleviku ajavormi.  Teab õpituid 

ebareeglipäraseid sõnu. Teab, mis on modaalverbid. Oskab 

moodustada tulevikku. 

Sidesõnad: abistavad sidesõnad (weil, denn, 

wenn, damit, um ... zu, statt, anstatt)  

Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 

Eessõna: aja-, koha- ja viisimäärustes 

esinevad eessõnad; enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid  

Teab õpituid eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel 

kasutada. 

Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas, 

küsivas lauses; kirjavahemärgid (punkt, koma, 

ülakoma, küsi- ja hüüumärk),  

Oskab moodustada jaatavat, eitavat ja küsilauset. Oskab 

kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga. Oskab 

moodustada õige sõnajärjega lauseid. 

Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited 

ig; nimisõna tuletusliited (-er, -ung, -heit, 

keit);  

Teab, et 13 – 19 tuleb liita ühekohalisele arvule -ten; 

kümnetele -sten, oskab moodustada nimisõnu liidete -er,-

ung, -heit, -keit abil. 

Määrsõna: määrsõnade moodustamine; 

sagedusmäärsõnad (liitega -s); 

ebareeglipärased määrsõnad; viisimäärsõnad, 

hulga- ja määramäärsõnad  

Oskab moodustada määrsõnu  liitega –s. Oskab kasutada ein 

wenig, viele, alle, nichts 
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Õigekiri: Õigekiri õpitud sõnavara piires; 

suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, 

keeled, riigid), nimisõna mitmuse vormid 

Oskab kirjutada postkaarti, ning etteütlusi õpitud sõnavara 

piires. Oskab kirjutada sõbrale kirja. Oskab kirjutada foorumi 

sissekannet. 

 

 

 

Õppeaine:  A- saksa keel , 9. klass, 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

Põhikooli 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. 

 

Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus: 

                       Kuulamine          Lugemine       Rääkimine       Kirjutamine 

Saksa  keel          B1.1                  B1.1                 B1.1                B1. 

Inglise keel         B1.2                  B1.2                 B1.2                B1.2 
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Kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja 

kirjutamisteemad 

 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: üldpädevused  

(ka valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja väärtusi) 

Teema 1    (17 tundi)  
 

   

 MINA JA TEISED:  

Võimed, tugevused ja 

nõrkused; 

inimestevahelised 

suhted, 

viisakusreeglid, 

koostöö ja teistega 

arvestamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane:  

Suudab  kirjutada postkaarti, isiklikku 

kirja, sissekannet foorumisse ja 

koostada lihtsat teksti tuttaval teemal. 

Oskab kirjeldada enda ja teiste 

võimeid, tugevusi ja nõrkusi, viisakalt 

kokkuleppeid sõlmida (nõustuda või 

viisakalt keelduda), telefonivestlusi 

pidada. Oskab väljendada soove, 

ettepanekuid ja nõuandeid. Oskab 

tundeid ja käitumist kirjeldada ning 

oma valikuid põhjendada. 

 

Teab, kuidas viisakalt suhelda ja 

kuidas küsimuste kaudu vestlust alal 

hoida. 

Õppevahendid: 

Õpik Mega 3, töövihik, CD, 

sõnaraamatud. 

Kaart Saksamaa, Šveitsi ja 

Austria kohta. Kaart Euroopa 

kohta. 

Lisamaterjalid Internetist, 

saksakeelsetest ajakirjadest, 

raamatutest ning 

saksakeelträäkivate maade 

kohta maiskonnaloolised 

pildimaterjalid. 

 

Veebipõhised ülesanded. 

Õppefilmid. 

Saksamaa linnade kodulehed 

Internetis. 

Osavõtt veebiviktoriinidest. 

 

Õppeained – 

Saksa  keel on seotud eelkõige 

eesti keele ja kirjandusega. Saksa 

keel haakub kindlasti ka 

inimeseõpetuse, geograafia, 

muusikaõpetuse, kunstiõpetuse, 

ajaloo, arvutiõpetusega ja teiste 

võõrkeeltega. 

Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on ka 

saksa keeles erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info 

otsimise vahend. 

 

Üldpädevused (8) 

Õpilane suudab suhelda endale 

lähedastes, konkreetsetes 

olukordades, mõistab argielu ja 

tavapäraseid sündmusi 

puudutava kõne ja kirjaliku 

Hinnatakse õpilase teadmisi 

ja oskusi suuliste vastuste, 

kirjalike ja praktiliste tööde 

alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekavas 

taotlevatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega (viie 

palli süsteemis). 

Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle 

hinnangut andma. Õppetöö 

vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile: 

7. oskused ja 

teadmised, mis ta on 

enda arvates hästi 

omandanud; 

8. oskused või 

teadmised, mille 
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Meetodid: 

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. 

teksti keskset sisu ning kirjutab 

nende kohta lühikesi sõnumeid 

(sotsiaalne pädevus ja 

suhtluspädevus). Õpilane oskab 

väärtustada oma kultuuri, seda 

hinnata ning igapäevastes 

olukordades suhelda ja tegutseda 

(väärtuspädevus). 

Enesemääratluspädevus – saksa 

keeles saab õpilane iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat 

käsitleda arutluse, rollimängude 

ning muude õpitegevuste kaudu, 

mis aitavad õpilasel jõuda 

iseenda sügavama 

mõistmiseni.Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on 

tihedalt seotud õpipädevuse 

arenguga. Õpipädevust kujundab 

õpilane teabe otsimisega 

Internetist, sõnaraamatu 

kasutamisega. 

Matemaatikapädevus – oskab 

saksa keeles arvutada. 

Ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamine algab õpilase 

julgustamisest toime tulla 

võõrkeelses keskkonnas. 

Digipädevus:  

omandamiseks peab 

ta veel tööd tegema. 

 

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. 
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Õppemeetodid: 

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). 

 

F - küsimustele vastamine. 

K - rollimängud, töövihiku 

harjutuste täitmine, foorumi 

sissekande, postkaardi ja isikliku 

Oskab leida internetist ja 

kriitiliselt hinnata saksakeelset 

materjali. Oskab vormistada 

Wordi programmis isiklikku 

kirja. Oskab teha esitluse 

Powerpointis. Oskab tõlkida 

sõnu veebisõnastiku abil.  

 

 

 

 

Läbivad teemad 

21. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 

– „Õppimine ja töö”; 

22. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

„Kodukoht Eesti”; 

23. Kultuuriline 

identiteet – 

„Kodukoht Eesti”; 

24. Teabekeskkond, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon – 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”, 

„Vaba aeg”; 

25. Tervis ja ohutus – 

„Mina ja teised”, 

„Kodu ja 



Valga Põhikooli ainekavad    Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 
 

 

kirja, referaadi, loovtöö 

kirjutamine.  

 

I - õpitud sõnade, dialoogide ja 

grammatika kordamine kodus. 

Foorumi sissekande, postkaardi 

ja isikliku kirja kirjutamine. 

Iseseisvalt lektüüritekstide 

lugemine. Materjali otsimine 

referaadi jaoks. 

lähiümbrus”, 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö”; 

26. Väärtused ja kõlblus 

– „Mina ja teised”, 

„Kodu ja 

lähiümbrus”, „Vaba 

aeg”, „Kodukoht 

Eesti”. 

 

Teema 2 (17 tundi) 

 

    

KODU JA 

LÄHIÜMBRUS: 

Perekondlikud 

sündmused ja 

tähtpäevad; kodukoha 

vaatamisväärsused ja 

nende tutvustamine. 

Õpilane: 

 

Suudab rääkida perekondlikest 

sündmustest ja tähtpäevadest ja seda 

ka minevikuvormis. Suudab teha 

kodulinna Valga ja kodukooli 

tutvustavat ekskursiooni. 

 

Oskab rääkida oma perekonnast ja 

nende tegemistest. Oskab rääkida oma 

koolist. Oskab rääkida oma kodukoha 

eelistest ja mis võiks tulevikus teisiti 

olla. Oskab kirjeldada pildi alusel toa 

välimust.  
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 Teab  ja oskab nimetada erinevaid 

kodukoha olulisi hooneid ja 

vaatamisväärsusi.  

Teema 3 (17 tundi) 

 

 

    

KODUKOHT EESTI: 

Loodus ja 

looduskaitse; 

keskkonnahoidlik ja -

säästlik käitumine; 

elu linnas ja 

maal; Eesti 

vaatamisväärsused. 

 

 

 

 

 

 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. 

 

Oskab rääkida Eesti asukohast, tunneb 

Eesti sümboolikat ja oskab rääkida 

olulisematest tähtpäevadest. Oskab 

rääkida, kuidas tuleb looduses käituda, 

loodust hoida ja keskkonda säästa (näit 

keskkonda säästvad liiklusvahendid). 

Oskab kirjeldada Eestimaa loodust ja 

olulisemaid linnu. Poolt ja vastuväited 

linna – või maaelu plussidest ja 

miinustest. 

 

Teab vastavat sõnavara. 

  

 

 

Teema 4 (18 tundi) 

 

    

RIIGID JA NENDE 

KULTUUR:  
Õpitava keele 

kultuuriruumi 

kuuluvad riigid ja 

Õpilane: 

Suudab tekstidest välja tuua olulist 

infot. Suudab lugeda Saksamaa 

linnade kodulehekülgi Internetis.  

 .  



Valga Põhikooli ainekavad    Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 
 

 

nende 

lühiiseloomustus, 

tuntumate riikide 

nimetused, rahvad, 

keeled. 

Suudab statistilisi andmeid välja tuua 

ja võrrelda. 

 

Oskab kaasa rääkida saksa keelt 

rääkivate ja teiste riikide tähtsamate 

sündmuste, kommete, traditsioonide, 

koolisüsteemi kohta. 

 

Teab, oskab nimetada ja näidata 

kaardil tuntumaid riike, Saksamaa 

linnu, jõgesid, naaberriike. Teab kõiki 

saksa keelt rääkivaid riike (ka 

Luxemburg ja Liechtenstein) ja oskab 

tuua välja mõned olulised tunnused. 

Teema 5 (18 tundi)     

IGAPÄEVAELU. 

ÕPPIMINE JA TÖÖ: 

Tervislik eluviis ja 

toitumine, suhtlemine 

teeninduses, 

turvalisus; 

õpioskused ja 

harjumused, 

edasiõppimine ja 

kutsevalik; töökohad. 

Õpilane: 

Suudab kirjutada lühikese foorumi 

sissekande, suudab lugeda 

töökuulutusi ja telefoni teel tööle 

kandideerida. Suudab telefoni teel tuba 

broneerida ja suudab osta 

sõidupileteid. 

 

Oskab suhelda erinevates 

teenindussfäärides. Oskab tuua välja 

üldkehtivad käitumisnormid ja ise ka 

nendest kinni pidada. Oskab rääkida 

oma kooli kodukorrast. Oskab 
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kirjutada oma CV-d. Oskab leida 

informatsiooni erinevatest allikatest ja 

allikate usaldusväärsust kriitiliselt 

hinnata. Oskab kirjutada referaati, 

näiteks elukutse kirjelduse teemal. 

 

Teab ja oskab väljendeid, mida 

kasutatakse teeninduses. Teab 

elukutsete nimetusi ja oskab neid 

lühidalt kirjeldada. Teab uurimustöö 

kirjutamise nõudeid.  

Teema 6 (18 tundi) 

 

    

 

   VABA  AEG: 

Kultuuriline 

mitmekesisus; 

kirjandus ja kunst, 

sport, erinevad 

meediavahendid ja 

reklaam. 

Õpilane: 

Suudab statistilisi andmeid välja tuua 

ja võrrelda. Suudab telefoni teel end 

registreerida vaba aja kursusele. 

Suudab kirjutada vaba aja teemal oma 

blogi. 

 

Oskab rääkida oma kodukoha 

kultuurilisest mitmekesisusest. Oskab 

rääkida erinevatest vabaaja veetmise 

võimalustest erinevates riikides. 

Rääkida puhkuse plaanidest. Oskab 

kirjeldada pilte.  

 

Teab ja oskab nimetada vaba aja 

tegevusi ning olulisi Saksamaa 
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kultuuritegelasi. Teab erinevaid 

meediavahendeid ja oskab nendest 

informatsiooni leida ja mõista. 

Keeleteadmised 

Õppesisu Taotletavad õpitulemused 

Nimisõna: ainsus ja mitmus, ebareeglipärane 

mitmus, aluse ja öeldise ühildumine. 

Nimisõna koos omadussõnaga kõikides 

käänetes. Tähtsamad suffiksid artiklite 

meelespidamiseks. 

Teab mitmuse tunnust ja oskab moodustada mitmust ja 

erandlikku mitmust. 

Artikkel:umbmäärane ja määrav artikkel+ 

loendamatu nimisõna; artikli puudumine; 

enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma.  

Teab, mis on umbmäärane- ja määrav artikkel, oskab neid 

lausetes kasutada. 

Omadussõna:võrdlusastmed, omadussõnade 

võrdlemine.  

Teab õpituid omadussõnu ning oskab neid jutus kasutada ka 

võrdlusastmes. 

Arvsõnad:põhi- ja järgarvud, kuupäevad, 

aastaarvud, lihtmurrud (pool, veerand) 

Teab põhi- ja järgarve. Teab nädalapäevi, oskab öelda ja 

kirjutada kellaaegu. Teab ja oskab nimetada kuude nimetusi. 

Oskab lugeda aastaarve. Oskab kuupäevi kirjutada. 

Asesõna: isikuline ja omastav asesõna; 

umbmäärased asesõnad, siduvad asesõnad 

Oskab kõnes kasutada umbmääraseid asesõnu.  

Tegusõna:põhi- ja abitegusõnad; 

modaaltegusõnad (können, müssen, sollen, 

dürfen,mögen, wollen); isikulise tegumoe 

ajavormid (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum) ja umbisikuline 

tegumood (man-laused ja Passiv). 

Refleksiivsed tegusõnad.  

Enam kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased 

tegusõnad; Konjuktiv II 

Teab tegusõnade sein ja haben  pööramist olevikus ja 

minevikus. Oskab moodustada lihtminevikus jaatavat, 

eitavat ja küsilauset. Oskab moodustada täisminevikku. 

Tunneb ära tuleviku ajavormi.  Teab õpituid 

ebareeglipäraseid sõnu. Teab, mis on modaalverbid. Oskab 

moodustada tulevikku. 

Oskab moodustada umbisikulist tegumoodi. Oskab 

moodustada tingivat kõneviisi: würde-Form, hätte, wäre. 

Sidesõnad: abistavad sidesõnad (weil, denn, 

wenn, damit, um ... zu, statt, anstatt)  

Oskab kasutada õpituid sidesõnu lausete moodustamisel. 
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Eessõna: aja-, koha- ja viisimäärustes 

esinevad eessõnad; enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid  

Teab õpituid eessõnu ning oskab neid lausete moodustamisel 

kasutada. 

Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas, 

küsivas lauses; kirjavahemärgid (punkt, koma, 

ülakoma, küsi- ja hüüumärk),  

Oskab moodustada jaatavat, eitavat ja küsilauset. Oskab 

kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga. Oskab 

moodustada õige sõnajärjega lauseid. 

Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited 

ig; nimisõna tuletusliited (-er, -ung, -heit, 

keit);  

Teab, et 13 – 19 tuleb liita ühekohalisele arvule -ten; 

kümnetele -sten, oskab moodustada nimisõnu liidete -er,-

ung, -heit, -keit abil. 

Määrsõna: määrsõnade moodustamine; 

sagedusmäärsõnad (liitega -s); 

ebareeglipärased määrsõnad; viisimäärsõnad, 

hulga- ja määramäärsõnad  

Oskab moodustada määrsõnu  liitega –s. Oskab kasutada ein 

wenig, viele, alle, nichts 

Õigekiri: Õigekiri õpitud sõnavara piires; 

suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, 

keeled, riigid), nimisõna mitmuse vormid 

Oskab kirjutada postkaarti, ning etteütlusi õpitud sõnavara 

piires. Oskab kirjutada sõbrale kirja. Oskab kirjutada foorumi 

sissekannet. 

 

 

 


