
Tallinna Südalinna Kool 

 

Õppeaine:Vene keel 

 Klass:Keeletase A, 6.klass 

Tundide arv nädalas:3 tundi 

 

Õppesisu: 

 

1.Inimene ja perekond-Jutustame joonistatud pildi järgi oma perekonnast(perekonna 

koosseis,nimed,kes töötab,kes õpib,kes käib lasteaias,kes on kodus). 

2.Inimene ja töö-Nimetame koolitarbeid,palume klassikaaslastelt mõnda 

koolitarvet.Küsime,kellele leitud koolitarve kuulub.Loetleme,missuguseid koolitarbeid 

on koolikotis(laual).Kirjeldame klassiruumi. 

3.Inimene ja elukeskkond-Nimetame kodu-ja metsloomi,kirjeldame 

neid.Küsime,milline loom kellelgi kodus või maal:mis on ta nimi,kui vana,kuidas välja 

näeb.Joonistame selle looma pildi ja jutustame pildi järgi.Kirjeldame ilma ja anname 

soovitusi,mida vastavalt ilmale selga panna. 

4.Inimene ja olme-Loetleme arve ja arvutame 1-1000 piires.Nimetame 

toiduaineid,palume ulatada toitu.Nimetame riietusesemeid.Kirjeldame,mis kellelgi seljas 

on.Nimetame transpordivahendeid.Teatame,missugust liiklusvahendit keegi sõiduks 

kooli(tööle,maale)kasutab. 

5.Inimene ja kalendritähtpäevad-Teatame,kellel klassikaaslastest on 

sünnipäev,õnnitleme teda.Nimetame mõned olulisemad kalendritähtpäevad. 

6.Inimene ja kultuurilugu-Õpime tundma vene pärisinimesi(naiste,meeste 

nimed),perekonnanimesid. 

7.Kõneetikett-Tervitamune,hüvastijätt,vabandamine,sünnipäevaõnnitlus. 

 

 

Põhimõisted: 

1.Nimisõnade sugu 

2.Nimisõna ainsuse ja mitmuse kääne. 

3.Tegusõna pöördevormid: olevikus,minevikus ja tulevikus.(jaatav ja eitav kõne). 

-Tegusõna käskiv kõneviis 

-Käändelõpud õpitavatest sõnadest 

-Isikulised asesõnad:vastata küsimusele kes?kelle? 

-Näitav asesõna: see,need. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Õnnitluskaardid.Etendus “Naeris”  

 

Õpitulemused: 

 -teab 6.klassi ainekavas esitatud temaatika piires sõnu. 

-peast vene tähestikku 

-isikulisi asesõnu nimetavas ja omastavas käändes. 

-õigest hääldada sõnu 

-arusaadava hääldusega selgelt lugeda 

-pildi järgi jutustamine 

-nimetada ja kirjeldada esemeid,olendeid,nähtusi 



Tallinna Südalinna Kool 

 

-kirjutada tähtpärvakaarti. 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

-Muusika-raadio,ajakiri. 

-Olme-ajaleht. 
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Õppeaine: VENE   KEEL 

Keeletase A 

Klass:  7 klass 

Tundide arv nädalas: 3  TUNDI. 

 

Õppesisu: 

 

Mina   ja  inimesed  minu  ümber. 

Inimene   ja   perekond. 

Inimene  ja  elukeskond. 

Inimene     ja  olme. 

Inimene   ja   kultuurilugu. 

 

Põhimõisted: 

 

Tegusõna   pööramine. 

Põhiarvud   ja  järgarvud. 

Asesõnad. 

Mis  kell  on? 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 

Kirjutada    tähtpäevakaarti   ja   kutset. 

 

Õpitulemused: 

 

Arusaadava  hääldusega  selgelt   lugeda. 

Moodustada    küsimusi,  neile   vastata. 

Pildi    järgi  jutustada. 

Anda     teavet     enda   ja    kaaslaste    kohta    õpitud   sõnavara     piires. 

Jõulukohast    õpitud    teksti     ümber    jutustada. 
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ÕPPEAINE-       VENE     KEEL. –Keeletase-A1 

 

KLASS-            8   KLASS. 

 

TUNDIDE  ARV  NÄDALAS-3 TUNDI. 

 

ÕPPESISU: 

 

Internet  ja  mina. 

Reisimine. 

Inimine  ja  kultuur. 

Mina  ja  elukeskond. 

Mina  ja  tervis. 

 

 

PÕHIMÕISTED 

 

Omadussõna   ja   määrsõna. 

Omadussõna  alg-, kesk-ja ülivõrre. 

Nimisõna  ja  omadussõna  käänded  ainsuses  ja  mitmuses. 

 

 

PRAKTILISED    TÖÖD  JA IKT  RAKENDAMINE: 

 

Grammatika   tabel. 

Tähtpäeva  kaardid. 

Kutsed. 

 

 

ÕPITULEMUSED: 

 

Korrigeerida oma  hääldust. 

Õpitud teksti  selgelt, veatult, õige hääldusega lugeda. 

Jutustada  kuulatust  ja nähtust; kirjeldada sündmusi, asju ja nähtusi; 

Tuletada  konteksti põhjal sõnade ja väljandite tähendusi. 

Edastada kuulatud tekstist  lühiteate . 

Jutustada  paikkonna  vaatamisväärsustest ja  sündmustest.  

Kasutada sõna- ja  keelekäsiraamatuid. 

Moodustada  käändsõnade muutevorme. 

 

LÕIMING TEISTE  AINEVALDKONDADEGA: 

 

Kirjandus. 

Reisimine-internet, ajaleht, ajakiri. 

Tervis-ajaleht, ajakiri. 

Vene kultuur – TV, ajaleht, ajakiri. 
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Õppeaine: Vene keel 

Keeletase: A1  

 Klass: 9. Klass 

Tundide arv nädalas: 3 tundi 

 

Õppesisu:  

Inimene ja perekond 

Teame oma perekonnliikmete sünniaega (kuupäev ja aasta) ja sünnikohta. 

Tunneme huvi, kas suvi möödus nii, nagu see oli planeeritud, mida kasulikku suve 

jooksul tehti. 

 

Inimene ja töö 

Uurime, missuguseid töid teevad klassikaaslased (sõbrad) kodus hea meelega, 

missugused eriti ei meeldi.  

Kirjeldame oma päevarežiimi. 

 

Inimene ja puhkus 

Arutame teemal koolivaheaja ja vaba aja veetmine suvel ja talvel.  

Inimese harrastused. 

  

Inimene ja inimene  

Tutvustame teistele oma sõpra.  

Kirjeldame sõbra (inimese) välimust ja iseloomu. 

Arutame, kes on tõeline sõber. 

 

Inimene ja elukeskkond 

Võrdleme loodust erinevatel aastaaegadel. 

Jutustame oma lemmikaastaajast. 

 

Inimene ja olemine 

Suhtleme müüjaga kaupluses ja raamatukaupluses. 

Suhtleme polikliinikus arstiga, kaebame talle häda. 

 

Inimene ja kultuurilugu 

Anname soovitusi Tallinna huvitavamate kohtade külastamiseks 

Kirjeldame Tallinna vanalinna 

 

Kõneetikett 

Rakendame telefonietiketti. 

Pöördume viisakalt teise inimese poole soovi ja palvega. 

Viisakusväljendid tutvumisel. Lohutamine, laitmine, kiitmine. 

Põhimõisted: 

 

-Nimisõnade käänded ja eessõnad 

-Küsisõnad. 
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-Tegusõnad –saama, pidama, tahtma, oskama ja nende kasutamine. 

-Liikumisega seotud verbid. 

-Tegusõna käskiv kõneviis. 

-Järgarvsõnad ( kuupäevade ja sünnipäevade nimetamine, kus koolis ja mitmendas klassis 

õpib jm.). 

*Omadussõna: alg-, kesk- ja ülivõrre. 

*Küsivad ja eitavad asesõnad ja määrsõnad 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

 

-Plakat – teema Sport. 

-Õnnitluskaardid. 

 

Õpitulemused: 

 

*Põhikooli lõpetaja teab: 

 

-Sõnu mis ainekavas esitatud temaatika piires; 

-Õpitud teksti aeglaselt, veatult, õige hääldusega lugeda; 

-Loeb õpitud sõnavaral põhinevaid tekste, jätab, meelde ja edastab saadud olulisema 

teabe; 

-Teha kirjalike märkmeid loetud või kuulatud teksti kohta; 

-Lauseehitust muutes mõtet ümber sõnastada; 

-Kirjutada teabeteksti, loovtööd, kirja kasutades õpitud sõnavara ja rakendades teadlikult 

õigekirjajuhised; 

-Suhelda igapäevastes suhtlusolukordades; 

-Koostada ja esitada kõnet; 

-Leida vajalikku teavet teatmeteostest ja keelekäsiraamatust. 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited) 

 

-Reisimine – internet, ajaleht ja ajakiri; 

-Tervis – ajaleht ja ajakiri 

-Sport – ajaleht, raadio 

-Tähtpäevad – ajaleht 

-Peresuhted – TV 

 

 


