
                                                                  Tallinna Tehnikagümnaasium 
 
AINE/KURSUSE NIMETUS: Vene kõnekeel  
 
Klass: 10.-12. klass 
 
Õppeaine ajaline maht: 3 x 35 tundi 
 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 
 
Gümnaasiumi valikainega “Vene kõnekeel ” taotletakse, et õpilane: 

1 omandab teadmised suhtluse etiketist ja sõnavarast; 
2 julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles;  
3 suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 
4 oskab ennast väljendada õpitud temaatika piires; 
5 õpib koostama dialooge; 
6 tunneb õpitava keele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas. 
 

2. Õppeaine kirjeldus: 
 
Valikaine õppeesmärgid ja teemad toetavad õpilase loovust, mõtteaktiivsust ning läbivate 
teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid  võõrkeelseid (autentseid) alustekste. 
Valikaine õppe-eesmärkides ja õpitulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuride vaheline 
pädevus (kombed ja tavad) ja õpioskused. Valikaine telje moodustavad teemavaldkonnad, 
mille kaudu kujundatakse suhtluspädevust, kultuuride vahelist pädevust ja õpioskusi. 
Teemade käsitlemisel lähtutakse gümnaasiumi õpilaste kogemustest, huvidest ja 
vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles (suur osa on CLIL 
meetodil). Emakeelt kasutatakse vajaduse korral selgituste andmiseks. 
 
 

3. Õppesisu 
Teemavaldkonnad: 
 

1 Töömaailm 
2 Reklaam 
3 Kultuuride vahelised erinevused ja suhtlemine 

      4.   Välimus 
      5.    Riietus 
      6.   Isikuandmed 
      7.   Iseloom 
 
Keelestruktuurid 
 
Nimisõnade grammatiline sugu 
Nimisõnade mitmus 
Omadussõna. Omadussõna lühivormid. 



Määrsõnad 
Asesõnad 
Arvsõnad 
Tegusõnad. Ajad. 
Verbiaspektid 
Kõneviisid 
Liikumisverbid 
 
 

4 Õpitulemused 
 
Kuulamisel 

o suudab õpilane jälgida sihtkeeles esitatavat infot nii vahetult kui telefoni teel 
ja leida sellest olulise info 

 
 
Lugemisel 

o suudab õpilane iseseisvalt lugeda ja leida infot populaarteaduslikest ja 
lihtsamatest tehnilistest tekstidest; 

o suudab õpilane  mõista eriliigilisi ametikirju ja leida infot 
 
 
Rääkimisel ja suhtlusetiketi järgimisel 
 
Suuline suhtlus 

o õpilane teab ja kasutab erinevaid viisaka pöördumise viise; 
o õpilane oskab ennast suhtlusetiketi norme järgides arusaavalt väljendada nii 

ametlikus kui mitteametlikus vestluses; 
o õpilane suudab väitluses oma mõtteid selgelt esitada ja põhjendada 

 
Suuline esitus 

o õpilane oskab esitada ülevaateid ja esitlusi; 
o õpilane oskab esitada oma mõtteid argumenteeritult 

 
Kirjutamisel 

o õpilane oskab koostada CVd, oskab kirjutada teadet, igapäevast kirja. 
 
 

5 Füüsiline õpikeskkond 
 
1. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamiseks toetav 
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega. 
 Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks  
3. Klassiruumis kasutatakse sõnaraamatuid. 
4. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid. 
5. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 



 
6. Hindamise erisused 

 
Hinnatakse vastavalt kooli õppekava üldosas kinnitatud hindamise korrale. 
Kursuste jooksul hinnatakse kõiki osaoskusi: kõnelemine, kuulamine, kirjutamine, lugemine, 
keelestruktuuride kasutamine õpimappide ja esitlustega. 
 
 


