Vene keel võõrkeelena
9.klass
•

ÕPPESISU
I

ÕPITULEMUSED

1. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes

MINA JA TEISED

Võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen

suhtlusolukordades

tugev/nõrk (sama teiste kohta); iseloomu ja välimust kirjeldav sõnavara;

emakeelena rääkiva kõnelejaga;

kehaosad, kuidas olla terve, kergemad terviseprobleemid (peavalu, palavik
jmt); suhted sõprade ja lähikondlastega: nt sõprus- ja armastussuhted ja
nendega seonduvad probleemid.
II

6. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa

väljakud jmt); sündmuste ja tähtpäevade tähistamine perekonnas ja
(maja,

tuba

jmt);

kultuuriloost;

kodukoha

7. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa

vaatamisväärsuste tutvustamine, pereliikmete kodused tööd ja

kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada;

tegevused
III

kasutatavatest väljenditest;

5. hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest;

jmt), koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed,

kirjeldus

2. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli

4. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

Kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus

elukoha

keelt

3. mõistab õpitud temaatika piirides olulist;

KODU JA LÄHIÜMBRUS

kodukohas;

õpitavat

8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;

KODUKOHT EESTI

Eesti lühikirjeldus (riigikord, naaberriigid jmt), põhiline sümboolika (lipp,

9. hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku

rahvuslill ja,-lind jmt), põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt) ja

külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse

kultuuritavad

(laulu-

ja

tantsupeod

jmt);

mõned

tuntumad

Eesti

vaatamisväärsused; linna- ja maaelu kirjeldav sõnavara; ilmastikunähtused;

korral kohandab oma õpistrateegiaid.
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käitumine ja tegevused looduses eri aastaaegadel; loodusrikkused (mets,
puhas õhk, vesi, loomad jmt) ja nende hoidmine linnas ja maal (prügiliigid,
materjalid, taaskasutamise võimalused jmt).
IV

RIIGID JA NENDE KULTUUR

Õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid, põhilised tähtpäevad ja
kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed
ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keelega seotud kultuuriruumi
kuuluvate riikide lühitutvustus (pealinnad, rahvad, keeled, eripära jmt); Eesti
naaberriigid ja tuntumate maailmariikide nimed, rahvused ja keeled.
V

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ

Tee

küsimine

ja

juhatamine

(parem/vasak

pool,

otse

jmt),

transpordivahendid; koolitee ja koolipäeva kirjeldus; kooli ja klassi
iseloomustav sõnavara, tunniplaan, koolivaheajad; toiduained, tervislik
toiduvalik, igapäevane hügieen; sisseostud ja suhtlemine teeninduses
(kauplus, turg, transport jmt) ja helistamine; tuntumad ametid, nendega
seotud tegevused, edasiõppe võimalused (koolitüübid jmt).
VI

VABA AEG

Huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt); erinevad
vaba aja veetmise viisid (üksi, sõprade, pereliikmetega jmt), eelistuste
põhjendamine; erinevad spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid;
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erinevate

kultuuride

eripära

mõistmine

aktsepteerimine/mõistmine;

meediavahendid

televisioon,

nende

Internet)

meediavahenditest

ja

saadav

kasu

eakohased
ja

ja

kooseksisteerimise

(ajakirjandus,

kasutamisvõimalused,

võimalikud

reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast.

raadio,

ohud;

erinevate

