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AINEKAVA 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Õpilane huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silma ringi laiendamisest; omandab oskused edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks ja 

oma keele oskuse täiendamiseks; huvitub õpitavat keelt kõnelevates maadest ja nende kultuurist.  

2. Õppeaine kirjeldus 

Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate 

keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega süsteemset mõtlemist ning eneseväljendus võimalusi. Vene keel arendab kultuuri teadlikku 

suhtlusvõimet, andes teadmisi erimaade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta. 

3. Hindamine 

Hindamine toimub vastavuses kooli hindamisjuhendiga. 
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Õppeaine vene keel (B-võõrkeel), 8. klass , 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi 

Kohustuslik teema/maht (tundi) 

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     

Mina ja teised. (15t) Õpilane:  

Suudab lugeda üldkasutatava sõna-

varaga lühikesi tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, 

juhised, kasutu-sjuhendid); leiab 

tekstis sisalduvat infot ja saab aru 

teksti mõttest. lühidalt kirjeldada 

lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. 

Oskab rääkida oma huvidest ja 

tegevustest. Tuleb toime olmesfääris 

suhtlemisega. Oskab väljendada oma 

suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada, 

jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval 

teemal, kuid võib vajada abi. 

Õppevahendid:  

Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik, mikrofon. 

Meetodid:  

F:Vestlus, diskussioon. 

K: Mäng, lisalugemine, 

paaristöö, võrdlemine. 

I: intervjuu, esitlus, kirja 

kirjutamine. 

 

Õppeained:  

Eesti keel  

Matemaatika 

 

Üldpädevused  

Sotsiaalne: oskab ennast 

vene keeles edukalt teostada 

ja väljendada nt- rongis, e-

kirjades jne. 

Suhtluspädevus: hea 

eneseväljendus, teksti 

mõistmine ja loome. 

Enesemääratluspädevus – 

iseendaga ja inimestega 

seonduvat saab käsitleda 

 

Suuline ja 

kirjalik 

kontroll.  

Kontrolltööd. 

Kodutööde 

kontroll. 
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Teab: Käändkonad; nimisõna 

käändelõpu ainsuses ja mitmuses. 

Määrsõnade kasutamine. 

 

 

arutluste, rollimängude ning 

muude õppetegevuste kaudu. 

Õppepädevus: teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, 

sõnaraamatu kasutamine. 

Õpitud teadmiste 

analüüsimine. 

Läbivad teemad 

1. Nimisõna ja 

omadussõna.  

2. Määrsõna. 

3. Me oleme erinevad, 

kuid sarnased. 

4. Kuidas te eenast 

tunnete? 

5. Teeskleja. 

 

Teema 2      

Kodu ja lähiümbrus.(18t) 

Kodukoht Eestis. 

Õpilane: 

Suudab: Saab hakkama õpitud 

sõnavara piires lihtsate dialoogidega, 

vajab vestluskaaslase abi. 

Oskab: jutustada oma kodumaalt , 

Творительный käändevormide  

kasutamine eessõnata. 

Teab: Kodu/elukoha sõnavara, 

koduümbrust kirjeldav sõnavara, 

Õppevahendid: 

Temaatilised pildid, Eestimaa 

kaart, PP esitlused, mängud, 

õpik, töövihik, ekskursioon 

linnas, mikrofon. 

Meetodid: 

F:Vestlus, diskussioon. 

K: Mäng, lisalugemine, 

paaristöö, võrdlemine. 

Õppeained 

Eesti keel 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus 

Geograafia 

Üldpädevused  

Suhtluspädevus: hea 

eneseväljendus, teksti 

mõistmine ja loome. 

Suuline ja 

kirjalik 

kontroll.  

Kontrolltööd. 

Kodutööde 

kontroll. 

Jutustus. 
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kodukoha vaatamisväärsuste 

tutvumine. Teab Eesti sümboolikat, 

põhilised tähtpäevad, mõned 

tuntumad Eesti vaatamisväärsused; 

linna- ja maaelu kirjeldav 

sõnavaravene keeles. 

  

 

I: esitlus. 

 

Väärtuspädevus –  

Kultuuriline identiteet. 

Armastus oma pere ja 

kodupaiga vastu.  

Õppepädevus: teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, 

sõnaraamatu kasutamine. 

Õpitud teadmiste 

analüüsimine. 

Läbivad teemad 

1. Kas sa oled esimest 

korda Eestis? 

2. Minu kodumaa.  

3. Nimisõna ja 

omadussõna. 

Творительный 

падеж. 

4. Nimisõna. Mitmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema 3     

Riigid ja nende kultuur. (24t.) Õpilane: 

Suudab: Дательный падеж: 

kasutada käändevormide eessõnata, 

tegusõnadega звонить, писать, 

рассказывать, помогать и т.д. 

Предложный падеж: sise- ja 

väliskoha tähistamine (küsimused 

Где? О ком? О чём? ja vastused, 

Õppevahendid: 

Temaatilised pildid, , PP 

esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

F:Vestlus, diskussioon. 

K: Mäng, lisalugemine, 

 

Õppeained 

Eesti keel 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus 

Geograafia 

Üldpädevused  

Suhtluspädevus: hea 

Suuline ja 

kirjalik 

kontroll.  

Kontrolltööd. 

Kodutööde 

kontroll. 

Etteütlus. 

Jutustus. 
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kasutades eessõnad: о, об, в, на. 

Oskab jutustada ja nimetada vene 

keelt räägivate riikide pealinnad, 

rahvad, keeled. 

Teab: õpitava keele riigi olulisemad 

sümbolid, põhilised tähtpäevad ja 

kombed; mõned tuntumad 

sündmused ja saavutused.  Eesti 

naaberriigid ja tuntumate 

maailmariikide nimed, rahvused ja 

keeled. 

rühmatöö, paaristöö, 

võrdlemine. 

I: esitlus. 

 

eneseväljendus, teksti 

mõistmine ja loome. 

Õppepädevus: teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, 

sõnaraamatu kasutamine. 

Õpitud teadmiste 

analüüsimine. 

Väärtuspädevus – mõistab ja 

aktsepteerib erinevaid 

süsteemi, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast. 

Venemaa kultuuri 

tundmaõppimine. 

Ettevõtlikuspädevus – 

enesekindlus ja julgus. 

Enesemääratluspädevus – 

iseendaga ja inimestega 

seonduvat saab käsitleda 

arutluste, rollimängude ning 

muude õppetegevuste kaudu. 

Läbivad teemad 

1. Venemaale rongiga. 

2. Võõras linnas. 

3. Kust ma saan teada? 

4. Venemaale rongiga. 

5. Mis on Euroopa 

keelmapp? 

6. Euroopasse 
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keelemapiga! 

5. Nimisõna ja 

omadussõna. 

Дательный падеж. 

6. Nimisõna ja 

omadussõna. 

Предложный падеж. 

 

Teema 4     

 

Igapäevane elu. Õppimine ja töö. ( 24t) 

Õpilane: 

Suudab: Винительный: :sise- ja 

väliskoha tähistamine; otsese 

tegevuse objekti tähistamine. 

Родительный: kuuluvuse 

väljendamine; eitus нет sõnaga, koha 

tähistamine küsimuse, vastuse ja 

eessõnade abil. Suudab alustada ja 

lõpetada lühivestlust. Kasutab 

põhisõnavara ja käibefraase, 

lihtsamaid grammatilisi 

konstruktsioone ning lausemalle 

 

Oskab kirjutada lihtsaid teateid 

igapäevaeluga seotud tegevustest (nt 

postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab lühidalt 

kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. Oskab suhelda 

Õppevahendid: 

Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

Vestlus, diskussioon. 

K: Mäng, lisalugemine, 

rühmatöö, paaristöö, 

võrdlemine. 

I: esitlus. 

 

Õppeained 

Eesti keel 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus 

Kokkandus 

Bioloogia 

Üldpädevused : 

Väärtuspädevus 

Sotsiaalnepädevus 

Ettevõtlikkuspädevus 

Õpipädevus 

Läbivad teemad 

1. Mis vagun teil on? 

2. Kas te olete autoga? 

3. Autod, autod, autod... 

4. Nimisõna ja 

omadussõna. 

Suuline ja 

kirjalik 

kontroll.  

Kontrolltööd. 

Kodutööde 

kontroll. 

Dialoogide 

koostamine ja 

vastamine. 
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teeninduses (kauplus, pood, turg, 

transport). 

 Teab: sõnavara antud teemadel.  

  

 

Родительный падеж.  

5. Nimisõna ja 

omadussõna. 

Винительный 

падеж. 

6. Omadussõna. 

Mitmus. 

Teema 5     

 

Vaba aeg. (24t.) 

Õpilane: 

Suudab mõista erinevate kultuuride 

eripära ja aktsipteerida neid.  

Oskab kasutada mediavahendid ja  

nende eakohased kasutamis 

võimalusi,meediavahenditest saadav  

kasu ja võimalikud ohud. Koostab 

õpitud sõnavara piires dialoogid 

antud teemadel.  

Teab: venemaa näitlejate ja filmide 

nimetused, omapärased väljendid 

seose filmidega. 

  

 

Õppevahendid: 

Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

Vestlus, diskussioon. 

K: Mäng, lisalugemine, 

rühmatöö, paaristöö 

(dialoogide koostamine), 

võrdlemine. 

I: PP-esitlus, intervjuu. 

 

Õppeained 

Eesti keel 

Informaatika 

Ühiskonnaõpetus 

Matemaatika 

Üldpädevused : 

Suhtluspädevus 

Väärtuspädevus 

Sotsiaalnepädevus 

Ettevõtlikkuspädevus 

Õpipädevus 

Läbivad teemad 

1. Millal on vaheaeg? 

2. Teatrisse! 

3. Mis täna kinos 

jookseb? 

4. Lähme kinno! 

5. Internet – see on tee 

Suuline ja 

kirjalik 

kontroll.  

Kontrolltööd. 

Kodutööde 

kontroll. 

Dialoogide 

koostamine ja 

vastamine. 
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Venemaale. 

6. Omadussõna. 

Võrdlusastmed. 

 

  


