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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi kursusekava 

 
Kursuse nimetus: 

Inimene kui isiksus. 

Eesti riik ja kultuur 

Venemaa tundmine 

 

Kursuse järjenumber: 
Vene keel I 

Vene keel II 

Vene keel III 

Õppeaine: 

 

Vene keel 

Klass: 

 

10.kl. 

Eesmärgid: 

10.klassi õpilane: 

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades 

toime tulla; 

2) huvitub venekeele õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) tunneb erinevaid venekeele õppimise põhimõtteid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 

5) huvitub õpitavat keelt Venemaaja selle maa kultuurist; 

6) oskab kasutada eakohaseid venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 

sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 
Inimene kui isiksus: 

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; 

2) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 

3) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; 

4) meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 

5) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; 

6) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; 

7) ebaterved eluviisid. 

 

Eesti riik ja kultuur: 
1) geograafiline asend ja kliima; 

2) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond; 

3) kultuuritraditsioonid; 

4) kodukoha lugu; 

5) looming: teater 

6) kultuuritraditsioonid ja tavad. 

 

Venemaa tundmine: 
1)Vene  riik ja rahvas; 

2) geograafiline asend ja kliima; 

3) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond; 

4) mitmekultuuriline ühiskond. 

5) kodukoha lugu; 

6) Venemaa kultuur, looming ( kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst)  

 ja traditsioonid. 
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Õppetegevuseks sobivad: 

1) meedia- ja audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) loovtööd (nt essee, kokkuvõte, esitlused, tõlge); 

4) referaatide koostamine ning esitlemine; 

5) info otsimine erinevatest venekeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet). 

 

 

Õppetulemused: 
B1 keeleoskustasemega keel 

10.klassi õpilane: 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama vene keelt kõnelevate inimestega; 

3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 

seisukohti ja plaane; 

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) arvestab suheldes Venemaa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi vene keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb venekeelset kirjandust, vaatab 

filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

7) kasutab venekeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot 

ka teistes valdkondades; 

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii venekeele valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 

 

Keeleoskuse tase 10.klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea ja väga hea 

õpitulemus 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 4. 

 

B2 keeleoskustasemega keel 

10.klassi õpilane: 

1) mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 

2) vestleb ladusalt vene keelt kõnelevaga; 

3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 

5) arvestab suheldes Venemaa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi Venemaa kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid 

ning kuulab raadiosaateid; 

7) kasutab venekeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades; 

8) seostab omandatud teadmisi nii venekeele  valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 

 

Keeleoskuse tase 10. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

hea ja väga hea 

õpitulemus 

B2.2 B2.2 B2.1-B2.2 B2.1 - B2.2 
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Hindamine: 

 

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esitluste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Ühel kursusel peab olema vähemalt 2 

arvestuslikud  tööd. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

 

A. Metsa «Твой собеседник» I osa + TV+ kassett  

 

 

 


