
AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED“ 

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS  

1.1. Valdkonna pädevus  

Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda 

eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada 

erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.  

Põhikooli lõpuks õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida;  

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid 

emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;  

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;  

4)  mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust 

võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.  

1.2. Ainevaldkonna õppeained  

Ainevaldkonda kuulub A-võõrkeel ja eesti keel teise keelena. A-võõrkeelena õpitakse inglise 

keelt. Eesti keelt teise keelena õppimist võib vajadusel vanema nõusolekul rakendada 

õpilastele, kes on saabunud välisriigist ning kelle eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on 

olnud lühem kui kuus õppeaastat.  

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus  

Inglise keel avardab inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 

mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega 

süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Inglise keele õppe kirjeldus on üles 

ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. 

Inglise keele õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. 

Õpitulemused erinevates osaoskustes on esitatud keeleoskustasemete tabelis punktis 4. 

Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab 

motiveerida õpilasi õppima inglise keelt, arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära, 

suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning andma 

õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist 



ning iseseisva õppija kujunemist. Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele 

vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on  

oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keeleline 

korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena. Suhtluspädevust kujundatakse keele 

nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, mistõttu 

ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi õpetatakse integreeritult. 

Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt väljendada, luua 

tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus 

emakeeleõpetusele ja vastupidi. Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda 

oma ja võõra kultuuri sarnasusi ning erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte 

eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride 

tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. Võõrkeeleõpe nõuab 

avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab õpet kohandada õppija vajaduste 

järgi.  

Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:  

1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning 

õpistrateegiate kujundamine;  

2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;  

3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;  

4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks 

teadmiste omandamise protsessis;  

5)  õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija 

eesmärkidest ning vajadustest.  

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on  

keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse 

suhtluspädevust.  

Inglise keele integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine 

aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning  

väärtuskäitumist.  

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes  

Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused,  

väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll 

õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning 



mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Inglise keele õppe-eesmärkides ja 

õpitulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus (väärtushinnangud, 

käitumine) ja õpioskused. Inglise keelt õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi 

(väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, 

matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning 

erinevate õpimeetodite ja -tegevuste kaudu.  

Väärtuspädevust toetatakse õpitavat keelt kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise 

kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast.  

Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka inglise keeles edukalt teostada.  Erinevates 

igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valiku vaja 

teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid 

käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt 

seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate 

õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega 

seotud kultuuriprogrammidest.  

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja  

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude  

õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate 

ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.  

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine  

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning 

õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad 

otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti 

mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.  

Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see on 

olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste tehes), 

samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust erinevates elu- ja 

tegevusvaldkondades.  

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma 



ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja 

mõttekaaslastega.  

1.5. Lõiming  

1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

Võõrkeele ainekava arvestab teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, 

mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate 

valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. 

Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, 

võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine 

jaoks.  

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste 

ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja 

keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).  

Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. 

Inglise keele ainekava haakub ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, 

loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse 

teemadega.  

Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning 

teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, 

teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit 

kasutades. Arvuti on võõrkeeles nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise 

vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate 

alustekstide kaudu.  

 

1.5.2. Läbivad teemad  

Inglise keele ainekava kajastab erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad 

õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks 

sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid 

töömeetodeid.  

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:  

1) „Õppimine ja töö“ - elukestev õpe ja karjääri planeerimine;  



2) „Kodukoht Eesti“ - keskkond ja jätkusuutlik areng;  

3) „Kodukoht Eesti“, „Riigid ja nende kultuur“ - kultuuriline identiteet;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ - 

teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;  

5) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ - tervis ja 

ohutus;  

6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ - väärtused ja kõlblus 

1.6. Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 

sätetest.  

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

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

ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja 

numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses 

õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 

kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

1.7. Õppetegevused  

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub 

õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, 

arvutiklass jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 

diskussioonid, projektõpe jne.  

 



1.8. Füüsiline õpikeskkond  

1) Õpet korraldatakse vajadusel rühmades.  

2) Õpe korraldatakse klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav 

ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega. 

 

2. EESTI KEEL TEISE KEELENA 

 

2.1. Üldalused 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses 

keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles;  

2) omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada;  

3) mõistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning 

väärtustab neid;  

4) tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja 

filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast;  

5) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot ka teistes õppeainetes ja väljaspool õppetööd.  

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest 

erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe olulisemaid ülesandeid äratada huvi eesti 

keele ja kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgnevate võõrkeelte õppeks. Võõrkeele 

kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajaline pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija 

aktiivset osalust. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised (hääldus, grammatika, sõnavara) ei ole 

eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse 

kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. 

Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, 

keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 



Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, 

kirjutamise) kaudu. 

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse 

suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu 

lähiümbrus“. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht võivad olla erinevad. Teemade käsitlemisel 

lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis 

suheldakse peamiselt eesti keeles. Kooli õppekeeles võib vajaduse korral anda selgitusi. 

Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, sealhulgas oskust seada endale õpieesmärke ja 

analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. Kõigis 

kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl (rollimängud, dramatiseeringud, ajurünnak 

jne). Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, 

projektides osalema jne). 

Õpitut seostatakse keele kasutamisega väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused 

keelekeskkonnas toimuvad tegevused (õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised, 

õppekäigud, info saamine erinevatest teabeallikatest). Keeleõpet rikastatakse keeleõppija 

isikliku kogemuse kaudu, mida õppija saab jagada kaasõppijatega. 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, 

tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse 

vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Õppeprotsessis peab 

õppijat motiveerima ning kujundama temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse 

saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija edusamme. 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas 

sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud 

jõupingutusi. Vigu käsitletakse keeleõppe loomuliku osana, nende analüüsimine soodustab 

õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, 

võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

2.2. I kooliaste 

2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 

3. klassi lõpetaja: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  



3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  

4) on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist;  

5) suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse;  

6) kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks;  

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.  

Keeleoskuse hea tase I kooliastme lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Eesti keel teise 

keelena A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

Osaoskuste õpitulemused I kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 

2.2.2. Lõiming I kooliastmes 

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega 

Vene keel, inglise keel – eesti keele kui teise keele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid 

nii vene kui inglise keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujunemisele. 

Matemaatika – numbrite ja järgarvude õppimisel nende sidumine matemaatikaga; kuupäevad; 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujundamisele. 

Loodusõpetus – seonduvalt teemaga Eesti aastaaegade õppimisel seosed loodusõpetusega; 

vastava sõnavara omandamine. 

Inimeseõpetus – võõrkeelse sõnavara omandamine, mis on seotud teemadega Mina ja teised 

ja Kodu ja lähiümbrus; aitab väärtustada ennast ja teisi, peret, kodu ja kodukohta; on seotud 

läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ ning aitab kaasa väärtuspädevuse kujunemisele. 

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste 

eestikeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; muusikaga seotud 

sõnavara omandamine; aitab kaasa teiste kultuuride mõistmise kaudu väärtuspädevuse 

kujundamisele. 

Kunst – sõnavara omandamine joonistades, värvides ja ennast loominguliselt väljendades; 

kunstiga seotud sõnavara omandamine; loomingulise eneseväljendamise julgus aitab kaasa 

ettevõtlikkuspädevuse kujunemisele. 

Kehaline kasvatus – erinevate liikumistegevuse ja –mängude kasutamine õppimisel; kehalise 

liikumisega seotud sõnavara omandamine; haakub läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“; koos 



tegemine ja üksteisega arvestamine aitab kaasa sotsiaalse pädevuse kujunemisele. 

Tööõpetus - seonduvalt teemaga Õppimine ja töö erinevate ametite ja tööde kirjeldamine, 

eelkõige kodus ja koolis; vastava sõnavara omandamine. 

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu 

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga 

õppeaasta alguseks. Need kajastuvad kooli üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt 

õpetajate töökavades. I kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks 

mängulises ja ühistegevusele suunatud tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised 

projektid on näiteks viktoriinid, temaatilised keelepäevad koos II kooliastme õpilastega jms. 

 

2.2.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 1. klassis 

Õppesisu 1. klassis: 

Mina ja teised. Mina – enesetutvustus. Inimeste välised erinevused. Riietus. Vanus, sugu, 

rahvus jms. Lõiming läbivate teemadega: Väärtused ja kõlblus (sallivus). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht – asukoht, aadress, iseloomustus, koduümbrus. Kodukoha 

loodus. Kodused toimingud. Perekondlikud sündmused. Lõiming läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine).  

Eesti. Suuremad linnad – Tallinn. Aastaring, rahvakalendri tähtpäevad. Lõiming läbivate 

teemadega: Kultuuriline identiteet (kodukoha kultuuri väärtustamine). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis. Koolitee, koolipäev. Lõiming läbivate teemadega: 

Tervis ja ohutus (ohutu koolitee valimine ja liikluseeskirjade järgimine). 

Vaba aeg. Lemmiktegevused. Erinevad mängud - mängude käsklused ja juhendid. Lõiming 

läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda ja teiste kultuuride tundmine ja 

väärtustamine). Tervis ja ohutus (tervist tugevdav puhkamine, ohutus reisimisel ja 

matkamisel). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 

Õpitulemused 1. klassis 

1. klassi lõpuks õpilane: 

 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  

 kasutab õpitud väljendeid lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  

 oskab arusaadava hääldusega selgelt lugeda; oskab teha veatut ärakirja õpikust ja 

tahvlilt;  



 oskab kirjutada lihtsaid lauseid;  

 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  

 on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist;  

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse;  

 oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.  

Õppetegevus 1. klassis: 

Eesti keele õppimine algab 1. klassis suulise kursusega. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt 

seda, mis on suuliselt juba omandatud. 1. klassis õpitakse keelt valdavalt tegevuse ja mängu 

kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii paaris kui ka rühmas. Tähelepanu keskmes on 

hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu ja pildimaterjali põhjal 

küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine. Metoodiliste võtete valikul lähtutakse 

eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele 

või pildile osutamine);  

2) loetellu sobimatu sõna äratundmist;  

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist;  

4) häälega lugemist;  

5) rääkimist pildi alusel;  

6) jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamist ning nende põhjal ülesande lahendamist;  

7) laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude mängimist. 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 1. klassis: 

1. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hinnates kasutatakse nii suuliseid kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile 

õpilase tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppimise ajal analüüsib 

õppija õpetaja juhendamisel: 

1) oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud,  

 

2) oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  



Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

 

2.2.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 2. klassis 

Õppesisu 2. klassis: 

Mina ja teised. Minu sõbrad – kaaslaste tutvustus. Inimeste välised erinevused. Riietus. 

Vanus, sugu, rahvus, hobid jms. Ühistegevused sõpradega. Lõiming läbivate teemadega: 

Väärtused ja kõlblus (teistega arvestamine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise 

reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles,). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodused toimingud. Lõiming läbivate teemadega: Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus (vastutus pereliikmete ees, teiste aitamine kodustes tegemistes). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles). 

Eesti. Aastaring – aastaajad. Eesti rahvakalendri tähtpäevad. Eesti sümboolika. Lõiming 

läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (kodukoha kultuuri väärtustamine). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Koolipäev. Lihtsad tegevused koolis ja nende tgevustega 

seotud vahendid. Erinevad ametid. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine 

Vaba aeg. Lemmiktegevused – sportimine, mängimine, laulmine, joonistamine, kogumine, 

matkamine ja reisimine jne. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda ja 

teiste kultuuride tundmine ja väärtustamine). Tervis ja ohutus (tervist tugevdav puhkamine, 

ohutus reisimisel ja matkamisel). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 

Õpitulemused 2. klassis 

2. klassi lõpuks õpilane: 

 oskab arusaadava hääldusega lugeda  

 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele 

 oskab  anda teavet enda ja kaaslaste kohta õpitud sõnavara piires 

 oskab  pildi järgi jutustada 

 oskab nimetada  ja kirjeldada esemeid, olendeid ja nähtusi 

 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest 



 oskab  moodustada lihtsamaid lauseid, kasutades lause lõpumärke ja suurt algustähte 

 kasutab õpitud käändsõnade õigeid muutevorme 

 oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas 

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse 

 

Õppetegevus 2. klassis: 

2. klassis kujundatakse õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, lugeda ja 

kirjutada. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba omandatud. 2. klassis 

õpitakse keelt valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii paaris kui ka 

rühmas. Tähelepanu keskmes on hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu 

ja pildimaterjali põhjal küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine. Metoodiliste 

võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või 

pildile osutamine);  

2) loetellu sobimatu sõna äratundmist;  

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist;  

4) häälega lugemist;  

5) rääkimist pildi alusel;  

6) jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamist ning nende põhjal ülesande lahendamist;  

7) ärakirja tegemine ning mudeli järgi kirjutamine;  

8) laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude mängimist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 2. klassis: 

1. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hinnates kasutatakse nii suuliseid kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile 

õpilase tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppimise ajal analüüsib 

õppija õpetaja juhendamisel: 

1) oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud,  

2) oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  



Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 

3.2.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 3. klassis 

Õppesisu 3. klassis: 

Mina ja teised. Mina ja minu pere. Pereliikmete tutvustus - vanemad, õed, vennad, vanaisa, 

vanaema. Pereliikmete ametid või tegevusalad. Lõiming läbivate teemadega: Väärtused ja 

kõlblus (teistega arvestamine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 

järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine (teab pereliikmete ameteid, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse 

seoste mõistmine). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht. Perekondlikud sündmused – ühistegemised ja traditsioonid. 

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 

– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 

Eesti. Suuremad linnad – Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Võru, Haapsalu, Viljandi, Kuressaare. 

Rahvakalendri tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (kodukoha 

kultuuri väärtustamine). 

Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid – Soome, Rootsi, Venemaa, Läti: pealinn, põhirahvused, 

keel. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (teiste kultuuride väärtustamine). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis. Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus 

(tervislikud eluviisid ja enesehügieen). 

Vaba aeg. Eelistused – kino, teater, hobid, muusika, kunst, kirjandus, matkamine ja reisimine, 

sportimine jne. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda ja teiste kultuuride 

tundmine ja väärtustamine). 

Õpitulemused 3. klassis 

3. klassi lõpetaja: 

 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

 kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

               lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

 lõpetab juhendamisel lauseid ja fraase;  

 kirjutab õigesti harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks 

vajalikke sõnu;  



 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

 on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

 kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

        oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

Õppetegevus 3. klassis: 

2. klassis kujundatakse õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, lugeda ja 

kirjutada. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba omandatud. 2. klassis 

õpitakse keelt valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii paaris kui ka 

rühmas. Tähelepanu keskmes on hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu 

ja pildimaterjali põhjal küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine. Metoodiliste 

võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või 

pildile osutamine);  

2) loetellu sobimatu sõna äratundmist;  

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist;  

4) häälega lugemist;  

5) rääkimist pildi alusel; 

6) jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamist ning nende põhjal ülesande lahendamist;  

7) ärakirja tegemine ning mudeli järgi kirjutamine;  

8) laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude mängimist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 3. klassis: 

1. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hinnates kasutatakse nii suuliseid kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile 

õpilase tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppimise ajal analüüsib 

õppija õpetaja juhendamisel: 

 

1) oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud,  



2) oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 

 
2.2.5. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti I kooliastmes 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid I kooliastmes klassiti lähtuvalt 

skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 

hindamine: 

 

Toimingud  Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  1. klass 

Üldine  Oskab sagedase välise suunava abiga ja mõnigase etteütlemisega 

rääkimisoskus  moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja paikade kohta. 

  2. klass 
  Oskab mõningase välise suunava abiga moodustada lihtsaid, enamasti 
  sidumata fraase inimeste ja paikade kohta. 

  3. klass 
  Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja paikade 
  kohta. 

Skaalatabel 2.  1. klass 

Pikk monoloog:  Oskab tutvustada iseennast. 

kogetu  2. klass 

kirjeldamine  Oskab tutvustada iseennast ja kooli. 

  3. klass 
  Oskab tutvustada iseennast, kooli ja elukohta. 

Skaalatabel 5.  1. klass - 

Suuline esinemine  2. klass 

  
Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada 
rääkijat 

  

või öelda tervitust. Lugemisel tuleb ette takerdusi ja vigu, mida 

suunamisel 

  korrigeerib. 

  3. klass 

  
Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada 
rääkijat 

  või öelda tervitust. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6.  1. klass 

Üldine  2. klass 

kirjutamisoskus  Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase. 

  3. klass 
  Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid. 

Skaalatabel 7.  1. klass - 

Loovkirjutamine  2. klass - 

  3. klass 
  Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja kujuteldavatest 
  inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida teevad. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 



Skaalatabel 12.  1. klass 

Üldine  Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu 

kuulamisoskus  tabamiseks rohkelt pause ja sagedast kordamist. 

  2. klass 
  Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu 
  tabamiseks rohkelt pause ning vahetevahel kordamist. 

  3. klass 
  Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu 
  tabamiseks rohkelt pause. 
 
Skaalatabel 15. 1. klass 

Teadaannete ja 
Mõistab suures osas selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab 
järgida 

juhiste kuulamine lühikesi lihtsaid juhtnööre. Vajab sageli nende kordamist ning suunavaid 
 selgitusi. 

 2. klass 
 Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühikesi 
 lihtsaid juhtnööre. Vajab vahetevahel nende kordamist. 

 3. klass 
 Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühikesi 
 lihtsaid juhtnööre. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. 1. klass - 

Üldine 2. klass 

lugemisoskus 
Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid 
nimesid, 

 
sõnu ning lugedes vajadust mööda mitu korda. Vajab vahetevahel 
tekstide 

 mõistmiseks välist suunamist. 

 3. klass 

 
Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid 
nimesid, 

 sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mööda mitu korda. 

Skaalatabel 18. 1. klass - 

Kirjavahetuse 2. klass 
lugemine Mõistab välist abi kasutades lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. 

 3. klass 
 Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. 

Skaalatabel 19. 1. klass - 

Eesmärgipärane 2. klass 
lugemine Tunneb kõige tavalisema igapäevaolukorra lihtsates teadetes ära tuttavad 

 nimed ja sõnad. 

 3. klass 
 Tunneb kõige tavalisema igapäevaolukorra lihtsates teadetes ära tuttavad 
 nimed, sõnad ja sagedasimad fraasid. 

Skaalatabel 20. 1. klass - 

Lugemine info 2. klass 

hankimiseks ja 
Saab välisel suunamisel aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste 
mõttest, 

arutlemiseks eriti kui pilt teksti toetab. 

 3. klass 

 

Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti kui pilt 

teksti 

 toetab. 



Skaalatabel 21. 1. klass - 

Juhiste lugemine 2. klass 
 Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas minna 
 punktist A punkti B). 

 3. klass 
 Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas minna 
 punktist A punkti B). Vajab juhtnööride mõistmiseks välist suunamist. 

Suuline suhtlus  

Skaalatabel 24. 1. klass 
Üldine suuline Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. 

suhtlus 2. klass 
 Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. Oskab 
 moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat teemat või tema  
 vajadusi, ja sellistele lausetele vastata. 
  

 3. klass 

 
Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda 
parandama, 

 öeldut aeglasemalt kordama või ümber sõnastama. Oskab esitada lihtsaid 
 küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. Oskab moodustada lihtsaid 
 lauseid, mis puudutavad tuttavat teemat või tema vajadusi, ja sellistele 
 lausetele vastata. 

Skaalatabel 25. 1. klass 
Emakeelse Mõistab suuresosas igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid 

vestluskaaslase 
lihtsaid elulisi asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja 
korrates 

mõistmine ning näidata üles vastutulelikkust. 
  

 2. klass 

 
Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid 
elulisi 

 
asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja korrates ning 
näidata 

 
üles vastutulelikkust. Mõistab endale suunatud aeglasi, hoolika 
sõnastusega 

 
küsimusi ja suudab järgida lühikesi lihtsaid juhiseid, kuid vajab sageli 
nende 

 kordamist. 

 3. klass 

 
Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid 
elulisi 

 

asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja korrates ning 

näidata 

 
üles vastutulelikkust. Mõistab endale suunatud aeglasi, hoolika 
sõnastusega 

 küsimusi ja suudab järgida lühikesi lihtsaid juhiseid. 

Skaalatabel 26. 1. klass 
Vestlus Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja 

 hüvastijätuväljendeid. 

 2. klass 
 Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid 
 esitatakse selgelt ja aeglaselt ning ollakse valmis öeldut kordama. 

 3. klass 
 Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja 



 
hüvastijätuväljendeid. Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule 
reageerida. 

 Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid 
 esitatakse selgelt ja aeglaselt ning ollakse valmis öeldut kordama. 

Skaalatabel 29. 1. klass 
Eesmärgipärane On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need edastatakse talle 

koostöö selgelt ja aeglaselt, kuid sageli vajab küsimuste ja juhtnööride kordamist. 
 Oskab paluda endale midagi ulatada ja oskab teistele asju ulatada. Vajab 

 sageli välist abi, et enda soovi esitada või teise poolt esitatud soovi 
 kordamist. 

 2. klass 
 On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need edastatakse talle 
 selgelt ja aeglaselt. Oskab järgida lühikesi lihtsaid näpunäiteid, vajadusel 
 kordamisel. Oskab paluda endale midagi ulatada ja oskab teistele asju 
 ulatada. 

 3. klass 
 On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need edastatakse talle 
 selgelt ja aeglaselt. Oskab järgida lühikesi lihtsaid näpunäiteid. 
 Oskab paluda endale midagi ulatada ja oskab teistele asju ulatada. 

Skaalatabel 30. 1. klass 
Toimingud Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste küsimise 

kaupade ja teenuste 
peale asju ulatada või anda. Vajab sageli välist abi, et enda soovi esitada 
või 

ostmisel teise poolt esitatud soovi kordamist. 

 2. klass 
 Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste küsimise 
 peale asju ulatada või anda. Saab suures osas hakkama suurusnumbreid, 

 
koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava infoga, kuid sageli tuleb tuleb 
ette, 

 et on seda infot valesti mõistnud. 

 3. klass 
 Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste küsimise 
 peale asju ulatada või anda. Saab hakkama suurusnumbreid, koguseid, 
 hindu ja kellaaegu puudutava infoga. 

Skaalatabel 31. 1. klass 
Infovahetus Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 

 selgesõnaliselt, kuid sageli vajab juhtnööride ja küsimuste kordamist. 
  
  

 2. klass 
 Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 
 selgesõnaliselt. Saab aru lihtsast lühidast teejuhatusest. 

 3. klass 
 Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 

 

selgesõnaliselt. Saab aru lihtsast lühidast teejuhatusest. Oskab esitada 

lihtsaid 

 
küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab moodustada 
lihtsaid 

 lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastata 

 
samalaadsetele lausetele. Oskab küsida teiste inimeste kohta ja vastata 
enda 

 või teiste kohta käivatele küsimustele (kus ta elab, keda tunneb, mis tal 

 olemas on). Oskab väljendada aega, kasutades fraase „järgmisel nädalal”, 
 „eelmisel reedel”, „novembris”, „kell kolm” jms. 



Skaalatabel 32. 1. klass 

Küsitleja ja vastaja 
Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma 
isiku 

roll 

kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt ja selgelt. 

Sageli 

 vajab küsimuse kordamist ja abi vastamisel. 

 2. klass 

 
Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma 
isiku 

 kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt ja selgelt. 

 Vahetevahel vajab küsimuse kordamist. 
  

 3. klass 

 
Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma 
isiku 

 kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt ja selgelt. 

Kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 33. 1. klass - 

Üldine kirjalik 2. klass - 

suhtlus 3. klass 
 Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. 

Skaalatabel 34. 1. klass - 

Kirjavahetus 2. klass - 

 3. klass 
 Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat postkaarditeksti. 

Skaalatabel 35. 1. klass 
Teated, sõnumid ja Oskab kirjutada oma nime ja aadressi.  
plangid 2. klass 

 Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega. 

 3. klass 

 
Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega ning 
arve 

 ja kuupäevi. 

Tekstid  

Skaalatabel 40. 1. klass 
Töö tekstiga Oskab ümber kirjutada üksiksõnu. 

 2. klass 

 
Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste, kuid esineb 
vigu. 

 3. klass 
 Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste. 

Suhtluspädevus  

Skaalatabel 41. 1. klass 

Üldine keelepagas 
Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete vajaduste 
kohta. 

 Vajab sagedast välist suunamist ja ette ütlemist sobivate põhiväljendite 
 leidmisel. 

 2. klass 

 
Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete vajaduste 
kohta. 

 Vajab välist suunamist, mis aitavad tal sobivaid põhiväljendeid leida. 

 3. klass 
 Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete vajaduste 



kohta. 

Skaalatabel 42. 1. klass 
Sõnavara ulatus Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra kohta. Vajab 

 sagedast välist suunamist ja ette ütlemist sobivate sõnade ja fraaside 

 leidmisel. 

 2. klass 
 Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra kohta. Vajab 
 välist suunamist, mis aitavad tal sobivaid sõnu ja fraase leida. 

 3. klass 
 Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra kohta. 

Skaalatabel 44. 1. klass - 

Grammatika 2. klass - 

korrektsus 3. klass 
 Kasutab vaid üksikuid ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid ka nendes 
 tuleb ette vigu. 

Skaalatabel 45. 1. klass 
Häälduspädevus Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad mõningase 

 pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, kes sama keelerühma 
 kõnelejatega sageli kokku puutuvad. Siiski tuleb sageli paluda sõnu või 
 fraase välisel suunamisel korrigeerida. 

 2. klass 
 Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad mõningase 
 pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, kes sama keelerühma 
 kõnelejatega sageli kokku puutuvad. Siiski tuleb sageli paluda sõnu või 
 fraase korrata, mille käigus korrigeerib hääldust. 

 3. klass 
 Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad mõningase 
 pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, kes sama keelerühma 
 kõnelejatega sageli kokku puutuvad. 

Skaalatabel 46. 1. klass - 

Õigekirjaoskus 2. klass 
 Oskab kirja panna oma aadressi, kodakondsust ja muid isikuandmeid. 

 3. klass 
 Oskab ümber kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase, nagu 

 
lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide nimetused jms. 
Oskab 

 kirja panna oma aadressi, kodakondsust ja muid isikuandmeid. 

Skaalatabel 47. 1. klass 
Keelekasutuse Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid (oskab 
olukohasus öelda „tere“, „nägemist“, „palun”, „tänan”). 

 2. klass 
 Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid 

 
(tervitades, hüvasti jättes, ennast tutvustades; oskab öelda „palun”, 
„tänan”, 

 „vabandust” jms). Vajab selleks vahetevahel välist suunamist. 

 3. klass 
 Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid 

 
(tervitades, hüvasti jättes, ennast tutvustades; oskab öelda „palun”, 
„tänan”, 

 „vabandust” jms). 

Skaalatabel 51. 1. klass 
Teksti selgus ja Oskab siduda sõnu põhisidendi abil nagu „ja”. 

sidusus 2. klass 



 

Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidendite abil nagu „ja” või „siis”. 

Sageli 

 vajab selleks suunavat abi. 

 3. klass 
 Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidendite abil nagu „ja” või „siis”. 

Skaalatabel 52. 1. klass 
Kõne ladusus Tuleb välise abiga toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Teeb 

 
sageli pause, suunamisel kasutab ja vahel ka ette ütlemisel kordab 
sobivaid 

 väljendid, hääldab õigesti võõramaid sõnu või korrigeerib sõnastust. 

 2. klass 

 

Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Teeb sageli 

pause, et 

 otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust. 
 Sageli vajab selleks välist suunamist, kuid lõpuks siiski ise tulemuseni. 

 3. klass 

 

Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Teeb sageli 

pause, et 

 otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust. 

  
 

2.3.2. Lõiming II kooliastmes 

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega 

Vene keel, inglise keel – eesti keele kui teise keel õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid 

nii vene kui inglise keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujunemisele. 

Matemaatika – rahaga seotud sõnavara, liitmine ja lahutamine, poes käimine; aitab kaasa 

matemaatikapädevuse kujundamisele. 

Loodusõpetus – seonduvalt teemaga Kodukoht Eesti loodusega seotud sõnavara õppimisel 

selle seostamine loodusõpetuse teemadega; 

Inimeseõpetus – eestikeelse sõnavara omandamine, mis on seotud teemadega Mina ja teised 

ja Kodu ja lähiümbrus; aitab kujundada positiivseid hoiakud enda ja ümbritseva (pere, 

sõbrad jne suhtes; teema Riigid ja nende kultuur on seotud läbiva teemaga „Väärtused ja 

kõlblus“ ning aitab kaasa väärtuspädevuse kujunemisele. 

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu eestikeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste 

eestikeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide kasutamine 

harjutustes; ettekannete tegemine lemmikmuusikutest; muusikaga seotud sõnavara 

omandamine; aitab kaasa eesti kultuuri mõistmise kaudu väärtuspädevuse kujundamisele. 

Kunst – popkunsti, lemmikmuusika plaadiümbriste kujunduse analüüsimine ja vastava 

sõnavara omandamine; eesti kultuuri tundmaõppimine aitab kaasa väärtuspädevuse 

kujunemisele. 



Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust, mis 

aitab kaasa õpipädevuse kujunemisele. 

Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse huvitavaid ajaloolisi seiku Suurbritannia, Austraalia, ja 

USA ajaloost; on seotud läbi va teemaga „Kultuuriline identiteet“. 

 

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu 

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga 

õppeaasta alguseks. Need kajastuvad kooli üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt 

õpetajate töökavades. II kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks 

mängulises ja ühistegevusele suunatud tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised 

projektid on näiteks viktoriinid, temaatilised keelepäevad koos I ja III kooliastme õpilastega 

jms. Suurt tähelepanu pööratakse projektide kavandamisel ja läbiviimisel üldpädevuste 

kujundamisele. Väärtuspädevus – projektide kavandamine ja läbiviimine peab olema kõrgel 

esteetilisel tasemel ning pakkuma osalejatele rahulolu; sotsiaalne pädevus – projektide 

ettevalmistamisel ja läbiviimisel on oluline koht õpilaste omavahelisel koostööl ülesannete 

jagamisel ning selle järgneval kokkulepetest kinnipidamisel; enesemääratluspädevus – 

toimub enesehindamine projektis osalemise kohta; suhtlemispädevus – projektid sisaldavad 

eneseväljendamise võimalusi; ettevõtlikkuspädevus - õpilasi kaasatakse aktiivselt projektide 

kavandamise, läbiviimise ja tulemuste hindamise protsessi; õpipädevus – peale projekti 

toimumist toimuvad arutelud selle üle, mida toimunud protsessi käigus õpiti. 

2.3.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 4. klassis 

Õppesisu 4. klassis: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis. Iseenda ja kaaslaste tutvustamine. 

Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid, hügieeninõuded). 

Väärtused ja kõlblus (sallivus, teistega arvestamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja kodu ümbruse kirjeldamine. Avalikud kohad. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine, 

prügimajandus). Kultuuriline identiteet (kombed). Väärtused ja kõlblus (oma kodu 

lähiümbruse esteetiliselt korras hoidmine, käitumine avalikus ruumis). 

Kodukoht Eesti. Eesti geograafiline asukoht. Riigi- ja rahvussümboolika. Eesti loodus, ilm, 

käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine 

info leidmiseks kodukoha looduse ja ilma kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad 



erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng 

(loodusesse austusega suhtumine). 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid – Eesti naaberriigid: pealinnad, põhirahvused, keel, 

kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, muuseumid; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud 

teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 

leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 

jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Avalikud asutused. Turvaline liiklemine. Tee küsimine ja 

juhatamine. Poes käik, arsti juures käimine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö 

tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, 

tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 

Vaba aeg. Kooliväline tegevus; huvid; laagrid; lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad ja 

puhkus; spordialad ja sportlikud tegevused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate 

kasutamine info leidmisel). 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja 

väärtustamine). 

Õpitulemused 4. klassis 

 oskab tervitada, hüvasti jätta, tänada;  

 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja 

kodümbrust, Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike;  

 edastab suures osas mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  

 loeb ette väga lühikest õpitut sõnumit;  

 esitab peast väga lihtsat päheõpitud luuletust;  

 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad 

esamse isiku- ja pereteabega, sisseotudega, liiklemisega, kodukohaga, 

kooliga jt õpitud teemadega;  



 mõistab väga lühikesi, lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  

 koostab lühikese ja lihtsa meilisõnumi;  

 mõistab igapäevaseid silte avalikes kohtades: tänaval, koolis jm;  

 mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms), kasutatades mõistmiseks sõnaraamatut;  

 suudab tabada animafilmi põhisündmusi;  

 juhatab teed;  

 oskab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja küsida hinda.  

Õppetegevused 4. klassis: 

4. klassis suureneb kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval lugemise ning kirjutamise osakaal. 

Sõnatundmine laieneb märgatavalt. Suureneb loovülesannete osa. Taotlus on, et õpilane loeks 

ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal eesti lastekirjanduse tekstikatkeid ning jõukohaseid teabe-, 

tarbe-ja meediatekste. Teemasid erinevate osaoskuste kaudu käsitledes pööratakse tähelepanu 

teiste kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse 

kasutama sõnaraamatuid ning eestikeelset internetti. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise 

täiendamine jm);  

4) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks);  

5) eri liiki etteütlusi;  

6) ümberjutustusi;  

7) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

8) projektitööd;  

9) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

10) rollimänge.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

 

 



Hindamine 4. klassis: 

4. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 4. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

 

2.3.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 5. klassis 

Õppesisu 5. klassis: 

Mina ja teised. Suhted ja suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega. Suhted sõpradega ja 

lähikondsetega. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise 

reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 

Väärtused ja kõlblus (sallivus, teistega arvestamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Elu linnas ja maal. Lemmikloomad. Lõiming läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (jätkusuutlik elukeskkond maal ja linnas; positiine suhtumine 

elusloodusesse). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (erinevad ametid maal ja linnas). 

Väärtused ja kõlblus (kohustused ja vastutus lemmiklooma pidamisel). 

Kodukoht Eesti. Riigipühad ja riiklikud tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline 

identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks olemine). 

Riigid ja nende kultuur. Suuremad Euroopa riigid – Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, 

Itaalia, 

Hispaania: pealinnad, põhirahvused, keel, kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, muuseumid; 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Päeva planeerimine. Kodused toimingud, söögikorrad, 

hügieeniharjumused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng 



(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus 

selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). Kultuuriline identiteet (söögikombed). Tervis ja ohutus (toiduhügieen, tervislikud 

eluviisid, enesehügieen). 

Vaba aeg. Kooliväline tegevus; huvid; laagrid; lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad ja 

puhkus; spordialad ja sportlikud tegevused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate 

kasutamine info leidmisel). 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja 

väärtustamine). 

Õpitulemused 5. klassis 

5. klassi lõpetaja: 

 kirjeldab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud 

lihtfraasid ja – laused) pereliikmeid ja nende ameteid, elu linnas ja maal;  

 edastab keskendunud kuulajale mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud 

teateid õpitud teemadel;  

 vastab lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse 

või aidatakse vastust sõnastada;  

 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud kõnet mis seostuvad õpitud teemadega ja 

mida vajadusel korratakse;  

 mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid, 

vajadusel korduvkuulamisel;  

 koostab lühikese ja lihtsa isikliku kirja;  

 vestlemisel on võimeline vahetama lühiklesi lauseid, kuid mõistmisraskuste 

tõttu ei suuda enamasti vestlust ülal hoida;  

 suudab leida infokataloogist või internetist leida vajalikku teenust ja selle osutajat;  

 mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms);  

 



 suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise põhisisu;  

 osakab ostmisel ja teenuste pakkumisel küsida ja vastu võtta infot kaupade koguste, 

suuruste ja hindade kohta;  

 küsib infot ühissõidukite kohta (bussid, rongid, lennukid jms);  

Õppetegevused 5. klassis: 

5. klassis on kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval olulisel kohal lugemine ning kirjutamine 

osakaal. Sõnatundmine laieneb märgatavalt. Suureneb loovülesannete osa. Taotlus on, et 

õpilane loeks ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal eesti lastekirjanduse tekstikatkeid ning 

jõukohaseid teabe-, tarbe-ja meediatekste. Teemasid erinevate osaoskuste kaudu käsitledes 

pööratakse tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga. 

Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid ning eestikeelset internetti. Osaoskuste 

arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise 

täiendamine jm);  

4) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks);  

5) eri liiki etteütlusi;  

6) ümberjutustusi;  

7) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

8) projektitööd;  

9) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

10) rollimänge.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 5. klassis: 

5. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 5. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 



2.3.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 6. klassis 

Õppesisu 6. klassis: 

Mina ja teised. Ühised tegevused, viisakas käitumine ja viisakusväljendid. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 

vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kõlblus (sallivus, teistega 

arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine 

ja väärtustamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Töövahendid ja kohustused kodus. Igapäevased kodused tööd ja 

tegemised. Rõõmsad ja kurvad sündmused peres. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles). 

Kultuur ja identiteet (kombed ja traditsioonid). 

Kodukoht Eesti. Üldrahvalikud sündmused, kultuur, sport jms – tuntumad inimesed. Lõiming 

läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha 

kohta). Kultuuriline identiteet (kodukoha kultuuri tundmine). Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid – Euroopa Liidu riigid ja ülejäänud Euroopa riigid: 

pealinnad, põhirahvused, keel, kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, muuseumid; eakohased 

aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool ja klass, koolipäev, õppeained. Ametid ja töökohad. 

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 

– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

Vaba aeg. Kooliväline tegevus; huvid; laagrid; lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad ja 

puhkus; spordialad ja sportlikud tegevused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond (meediaallikate 

kasutamine info leidmisel). 



Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja 

väärtustamine). 

Õpitulemused 6. klassis 

6. klassi lõpetaja: 

 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja 

kodümbrust, perekonda, Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, 

kooli ja õppimist;  

 sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis 

meeldib ja mis mitte;  

 edastab mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  

 tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega 

 mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;  

 mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  

 suudab osaleda lühivestlusel, kui kontekst on tuttav;  

 koostab lühikse ja lihtsa teadeande;  

 suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, brožüüridest, menüüst, ajagraafikutest jms;  

 mõistab lihtsas keeles esitatud ohutusnõudeid;  

 suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab;  

 oskab infotelefonilt (nt reisibüroo)küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsat üldinfoga.  

Õppetegevused 6. klassis: 

6. klassis on kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval olulisel kohal lugemine ning kirjutamine 

osakaal. Sõnatundmine laieneb märgatavalt. Suureneb loovülesannete osa. Taotlus on, et 

õpilane loeks ja kuulaks ka õppetööst vabal ajal eesti lastekirjanduse tekstikatkeid ning 

jõukohaseid teabe-, tarbe-ja meediatekste. Teemasid erinevate osaoskuste kaudu käsitledes 

pööratakse tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga. 

Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid ning eestikeelset internetti. Osaoskuste 

arendamiseks kasutatakse: 

 



1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise 

täiendamine jm);  

4) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks);  

5) eri liiki etteütlusi;  

6) ümberjutustusi;  

7) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

8) projektitööd;  

9) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

10) rollimänge.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 6. klassis: 

6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 6. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

2.3.6. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti II kooliastmes 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid II kooliastmes klassiti lähtuvalt 

skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 

hindamine: 

 

Toimingud  Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  4. klass 

Üldine  
Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi; tekst moodustub 
lihtsate 

rääkimisoskus  sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

  5. klass 
  Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 
  igapäevatoiminguid; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud 
  lihtfraasidest ja -lausetest. 

  6. klass  



 Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 

 
igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst 
moodustub 

 lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

Skaalatabel 2. 4. klass 
Pikk monoloog: Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õppimist, kooli. Oskab 
kogetu lihtsate sõnadega kirjeldada inimesi, kohti ja oma asju. 

kirjeldamine 5. klass 

 
Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab 
kirjeldada 

 
igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt 
ja 

 lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 
 kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. 

 6. klass 

 
Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab 
kirjeldada 

 
igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt 
ja 

 lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 

 
kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. Oskab 
lihtsas 

 keeles kirjeldada ja võrrelda kõnealuseid objekte või oma asju. Oskab 
 selgitada, mis talle millegi juures meeldib või ei meeldi. 

Skaalatabel 4. 4. klass 
Teadete edastamine Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid neljandas klassis 

 õpitud teemadel. Kõne on suures osas mõistetav. 

 5. klass 

 
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid viiendas klassis 
õpitud 

 teemadel. Kõne on mõistetav. 

 6. klass 
 Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid kuuendas klassis 

 õpitud teemadel. Kõne on mõistetav keskendunud kuulajale. 

Skaalatabel 5. 4. klass 

Suuline esinemine 
Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada 
rääkijat. 

 Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 

 5. klass 
 Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 

 Oskab vastata lihtsaatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel 
 küsimust korratakse või vastust sõnastada aidatakse. 

 6. klass 

 
Oskab esitada lühikese päheõpitud teksti endale tuttaval igapäeva 
teemal. 

 

Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid. 

 Tuleb toime väheste otseste esinemisjärgsete küsimustega. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. 4. klass 
Üldine Oskab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

kirjutamisoskus 5. klass 
 Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid vajadusel 
 õpetaja abil lihtsate side sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”. 



 6. klass 

 
Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate 
side 

 sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”. 

Skaalatabel 7. 4. klass 
Loovkirjutamine Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast, 

 elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest. 

 5. klass  

 Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast,  

 
elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest. Oskab kirjutada 
lühikesi  

 ja lihtsaid väljamõeldud elulugusid ning lihtsamaid lugusid inimestest.  

 6. klass  

 
Oskab seotud lausetega kirjutada oma eluoluga seonduvatel teemadel 
(nt  

 
inimesed, kohad, kool ja õpingud). Oskab kirjutada väga lühikesi ja 
lihtsaid  

 minevikusündmuste, oma varasema tegevuse ja isiklike kogemuste  

 kirjeldusi.  

Skaalatabel 9. 4. klass – on võimaline kasutama pähe õpitud sõnu ja fraase.  

Oma jutu 

  

5. klass  

läbimõtlemine 

On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma 
keelevarast,  

 kasutades abimaterjale.  

 6. klass  

 
On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma 
keelevarast.  

Skaalatabel 10. 
4. klass – oskab paluda, küsida, jutustada, kasutades oma kõnes 
žestikuleerimist.  

Keeleoskuslünkade 5. klass  

kompenseerimine 
Oskab mõtet edasi anda esemele osutades (nt tähenduses „Palun anna 
mulle  

 see ese”).  

 6. klass  

 Oskab öeldu mõtet selgitada žestide abil, kui on kasutanud vale sõna.  

Kuulamistoiming (kuulamine)  

Skaalatabel 12. 4. klass  

Üldine 

Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, vajadusel 

neid  

kuulamisoskus korduvalt kuulates, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (nt  

 algeline isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, kool).  

 5. klass  

 

Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis 

seostuvad  

 
esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pereteave, 
sisseostud,  

 kodukoht, kool).  

 6. klass  

 Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet.  

Skaalatabel 13. 
4. klass – mõistab lihtsamaid küsimusi, oskab lihtsamate fraasidega 
vastata.  

Emakeelekõnelejat
e 5. klass – mõistabtema poole pöördutud kõnet, oskab vastata.  



vestluse mõistmine 6. klass  

 Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teemat, kui räägitakse aeglaselt ja  

 selgelt.  

Skaalatabel 15. 4. klass  

Teadaannete ja Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete juhiste põhisisu.  

juhiste kuulamine 5. klass  

 
Mõistab, vajadusel korduvkuulamisel, lühikeste, lihtsate ja selgete 
sõnumite  

 või teadaannete põhisisu. Mõistab lihtsaid juhiseid, vajadusel  

 
korduvkuulamisel, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda 
punktist  

 A punkti B.  

 6. klass  

 Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete sõnumite või teadaannete põhisisu.  

 
Mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga 
pääseda  

 punktist A punkti B.  

Skaalatabel 16. 
4. klass – täidab tekstis lünke vastab küsimustele kuuldud ja läbi loetud 
teksti kohta.  

Meediakanalite ja 5. klass – oskab vestelda kuuldud ja läbi loetud teksti kohta.  

salvestiste 6. klass 
kuulamine Mõistab lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 

 puudutab ennustatava sisuga igapäevaseid asju. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. 4. klass 

Üldine 
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid 
ja 

lugemisoskus rahvusvahelise levikuga sõnu. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 

 5. klass 

 
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid 
ja 

 rahvusvahelise levikuga sõnu. 

 6. klass 

 
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti 
keelekasutus 

 sarnaneb tema igapäevaelus sageli ettetulevaga. 

Skaalatabel 18. 4. klass 
Kirjavahetuse Mõistab lühikesi ja lihtsaid meilisõnumeid. 

lugemine 5. klass 
 Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju. 

 6. klass 
 Mõistab tavapäraseid tüüpkirju endale tuttaval teemal. 

Skaalatabel 19. 4. klass 

Eesmärgipärane 

Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, 

restoranis, 

lugemine raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

 5. klass 
 Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet (telefoni- ja 

 

inforaamatust soovitud teenus ja selle osutaja). Mõistab igapäevaseid 

silte ja 

 teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, raudtee jaamas, töökohal 
 (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

 6. klass 
 Oskab leida kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest 



(reklaamid, 

 
brošüürid, menüüd, ajakavad jms). Oskab nimestikest leida ja muust 
eristada 

 
vajalikku teavet (telefoni- ja inforaamatust soovitud teenus ja selle 
osutaja). 

 

Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, 

restoranis, 

 raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

Skaalatabel 20. 
4. klass – oskab õpetaja abiga leida vajalikku infot artiklitest, 
reklaamidest jne. 

Lugemine info 5. klass - oskab leida vajalikku infot artiklitest, reklaamidest jne. 

hankimiseks ja 6. klass 

arutlemiseks 

Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, 

brošüürid, 

 lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. 

Skaalatabel 21. 4. klass 
Juhiste lugemine Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 

 mobiiltelefoni kasutamise juhis). Kasutab vajadusel sõnaraamatut. 

 5. klass 
 Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 
 mobiiltelefoni kasutamise juhis). 

 6. klass 
 Mõistab lihtsas keeles nõudeid (nt ohutusnõudeid). 

Audiovisuaalne tegevus 

Skaalatabel 22. 4. klass 
Telesaadete ja Suudab tabada animafilmi põhisündmusi. 

filmide vaatamine 5. klass 
 Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise 



põhisisu. 
 

6. klass 
 

Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste 
põhisisu, kui pilt kommentaare toetab.  

Vastuvõtustrateegiad  
Skaalatabel 23. 4. klass – saab lihtsamatest tekstidest aru, vahel kasutab õpetaja abi. 
Vihjete tabamine 
ja 5. klass - saab lihtsamatest tekstidest aru, õpetaja abi kasutamata. 

järeldamine 6. klass 

(suuline ja kirjalik 

Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste 
teadete 

suhtlus) üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat 
 tähendust. 

Suuline suhtlus   

Skaalatabel 24. 4. klass 
Üldine suuline Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses 

suhtlus 
infovahetuses tuttaval teemal (nt kool ja vaba aeg). Suudab vahetada 
lihtsaid 

 lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida. 

 5. klass 
 Tuleb vähese vaevaga toime lihtsas 

 
igapäevasuhtluses. Oskab esitada küsimusi ja küsimustele vastata. 
Oskab 

 vahetada mõtteid, küsida ja anda infot igapäevastes tüüpolukordades. 

 6. klass 
 Suudab küllaltki vabalt suhelda lihtsamates olukordades ja tuleb toime 

 

lühivestluses, kui vestluspartner teda vajaduse korral aitab. Tuleb 

vähese 

 vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada küsimusi ja 
 küsimustele vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda infot 
 igapäevastes tüüpolukordades. 

Skaalatabel 25. 4. klass 

Emakeelse 
Mõistab lihtsas igapäevases vestluses pöördumisi, mis on selgelt ja 
aeglaselt 

vestluskaaslase 
suunatud otse temale. Kaaslasel on võimalik end arusaadavaks teha, kui 
ta 

mõistmine vaevub pingutama. 

 5. klass 

 

Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava otsese 

pöördumise 

 sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata või ümber 
 sõnastada. 

 6. klass 
 Saab jutust piisavalt aru, et raskusteta toime tulla lihtsamate tavapäraste 

 
tegevustega. Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava 
otsese 

 

pöördumise sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata 

või 

 ümber sõnastada. 

Skaalatabel 26. 4. klass 
Vestlus Oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid 

 viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut ja vabandada; 

 
oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele vastata. Oskab öelda, mis 
talle 



 meeldib ja mis mitte. 

 5. klass 
 On võimeline vahetama lühikesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei 
 suuda enamasti vestlust ülal hoida; siiski võib kuuldut mõista, kui 
 vestluspartner soostub selle nimel vaeva nägema. 

 6. klass 
 Oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast või teisi tutvustada, tänada. 

 
Suudab üldjoontes jälgida selget ja normaalset kõnet, kui kõneaine on 
tuttav 

 ja on võimalik paluda mõnd kohta korrata või ümber sõnastada. Suudab  

 
osaleda lühivestluses, kui kontekst on tuttav ja kõneaine talle huvi 
pakub.  

 Oskab lihtsate sõnadega väljendada enesetunnet ja tänu.  

Skaalatabel 27. 4. klass -  

Vaba mõttevahetus 

  

5. klass  

(sõprade ringis) 

Oskab arutada igapäevaelu praktilisi küsimusi, kui tema poole 
pöördutakse  

 
otse ja räägitakse selgelt ning aeglaselt. Oskab arutada, mida ette võtta 
ja  

 kuhu minna. Oskab määrata kokkusaamist.  

 6. klass  

 
Saab üldjoontes aru, millest jutt käib, kui räägitakse aeglaselt ja hääldus 
on  

 
selge. Oskab arutada, mida õhtul või nädalavahetusel ette võtta. Oskab 
teha  

 ettepanekuid ja vastata teiste omadele. Oskab väljendada nõustumist ja  

 nõustumatust.  

Skaalatabel 29. 4. klass -  

Eesmärgipärane 5. klass  

koostöö 
Oskab märku anda, et saab jutust aru. On võimeline vajalikku mõistma, 
kui  

 rääkija soostub selle nimel vaeva nägema. Suudab osaleda lihtsas  

 
tavasuhtluses. Oskab kasutada lihtsaid fraase, et lasta endale midagi 
näidata  

 või ulatada, küsida infot ja pidada aru järgmiste sammude üle.  

 6. klass  

 Mõistab keelt küllaldaselt, et vähese vaevaga toime tulla lihtsas  

 
tavasuhtluses. Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole 
kuuldut  

 

mõistnud. Oskab arutleda, mida järgmisena ette võtta, teha ettepanekuid 

ja  

 vastata teiste omadele, küsida ja anda juhatust.  

Skaalatabel 30. 4. klass  

Toimingud Oskab tellida toitu. Oskab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja  

kaupade ja 

teenuste küsida hinda. Oskab küsida vajalikke asju ja teha lihtsamaid toiminguid  

ostmisel poes, postkontoris või pangas.  

 5. klass  

 
Oskab anda ja vastu võtta infot koguste, suurusnumbrite ja hindade 
kohta.  

 

Oskab küsida tarbekaupu ja põhiteenuseid. Oskab küsida lihtsat infot 

reisi  

 või ühissõidukite kohta (bussid, rongid, takso); oskab küsida  



 ja juhatada teed ning osta pileteid.  

 6. klass  

 Tuleb toime suhtlusega tavapärastes olukordades, nagu reisides,  

 majutuskoha otsimise, söömas ja sisseostudel. Oskab reisibüroost  

 tulemuslikult küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsa üldinfoga.  

Skaalatabel 31. 4. klass  

Infovahetus Oskab küsida ja edastada isikuandmeid. Oskab küsida ja juhatada teed,  

 
toetudes kaardile või plaanile. Oskab esitada küsimusi töö ja vaba aja 
kohta  

 ning vastata samalaadsetele küsimustele.  

 5. klass  

 Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses  

 
infovahetuses. Oskab vahetada piiratud infot tuttavate tavatoimingute 
kohta.  

 6. klass  

 Oskab anda ja järgida lihtsaid juhtnööre, näiteks osutada suunda või  

 juhatada teed. Oskab esitada küsimusi vaba aja tegevuste ja möödanikus  

 
tehtu kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab esitada 
küsimusi  

 
tavapäraste toimingute kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. 
Tuleb  

 
toime igapäevavajadustega: oskab leida ja edastada lihtsat faktiteavet. 
Oskab  

 keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses.  

Skaalatabel 32. 4. klass 
Küsitleja ja vastaja Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele 

roll 5. klass 

 
Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, kuid vajab seejuures 
mõningast 

 abi ning võib paluda küsimust selgitada. 

 6. klass 

 
Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, oskab tuttava kõneaine 
korral 

 
edastada mõtteid või teavet, kuid vajab seejuures mõningast abi ning 
võib 

 paluda küsimust selgitada. 

Kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 33. 4. klass 
Üldine kirjalik Oskab kirjutada malle kasutades lühikesi lihtsaid sõnumeid. 

suhtlus 5. klass 

 
Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle 
vajalikke 

 asju. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 
  

 6. klass 

 
Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle 
vajalikke 

 asju. 

Skaalatabel 34. 4. klass 

Kirjavahetus 

Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, kasutades malle, et 

väljendada 

 tänu või esitada vabandust. 

 5. klass 
 Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või 



esitada 
 vabandust. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 

 6. klass 

 

Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või 

esitada 

 vabandust. 

Skaalatabel 35. 4. klass – oskab kirja panna pähe õpitud fraasid. 

Teated, sõnumid ja 5. klass – oskab ise sõnastada ning kirja panna lihtsamaid teateid. 

plangid 6. klass 
 Oskab kuulamise järgi kirja panna lühikesi ja lihtsaid teateid, kui tal on 

 

võimalus paluda neid korrata või teisiti sõnastada. Oskab kirjutada 

lühikesi 

 lihtsaid teateid, mis puudutavad talle vajalikke asju. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. 4. klass – oskab lihtsate fraasidega edastada infot. 

Suhtlusaktiivsus 5. klass 
(vooruvahetus) Oskab paluda tähelepanu. 

 6. klass 

 
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid 
võtteid. 

 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. 

Skaalatabel 37. 
4. klass –oskab vastata lihtsamatele küsimustele ning ise esitada 
küsimusi. 

Suhtluskoostöö 5. klass – oskab oma arvamust väljendada ning õpetaja abil põhjendada 

 6. klass 
 Oskab märku anda, et saab jutust aru. 

Skaalatabel 38. 4. klass 
Selgituste 
palumine Oskab märku anda, et ei suutnud teise juttu jälgida. 

 5. klass 

 
Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate 
sõnadega. 

 6. klass 
 Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole teise juttu mõistnud. 

 
Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate 
sõnadega.  

   

Tekstid   

Skaalatabel 40. 4. klass  

Töö tekstiga Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste.  

 5. klass  

 
Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada 
lühemate  

 tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid.  

 6. klass  

 
Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada 
lühemate  

 tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid.  

Suhtluspädevus   

Skaalatabel 41. 4. klass  

Üldine keelepagas Oskab kasutada lause põhimalle ning rääkida meeldejäetud fraaside ja  

 käibeväljenditega, kohtadest, asjadest jne.  

 5. klass  



 Tuleb lühikesi igapäevaseid väljendeid kasutades toime lihtsates  

 konkreetsetes olukordades(isikute ja igapäevatoimingutega seonduv,  

 
soovide ja vajaduste väljenda mine, info küsimine). Keelevara on väike 
ja  

 
koosneb päheõpitud fraasidest, mis lubavad sõnastada lihtsaid 
eluvajadusi.  

 Ettenägematus olukorras võib tekkida pause ja suhtlusraskusi.  

 6. klass  

 

Valdab keele põhivara sellisel tasemel, mis lubab toime tulla iga 

päevastes  

 tavaolukordades; siiski on sageli sunnitud sõnumit lihtsustama ja sõnu  

 otsima.  

Skaalatabel 42. 4. klass  

Sõnavara ulatus Sõnavara on piisav, et rahuldada lihtsaid eluvajadusi.  

 5. klass  

 Sõnavara on piisav, et rahuldada põhilisi suhtlusvajadusi.  

 6. klass  

 

Sõnavara on küllaldane, et tulla toime igapäevaste tuttavate 

toimingutega.  

Skaalatabel 43. 4. klass – oskab toime tulla konkreetsetes olukordades.  

Sõnakasutus 
5. klass – oskab pähe õpitud fraasidega ning sõnadega suhelda, tekstide 
sisu edasi anda.  

 6. klass  

 Valdab igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara.  

Skaalatabel 44. 
4. klass – kasutab tegusõnu olevikus, minevikus, käskivas kõneviisis, 
nimisõnade mitmust ja ainsust, nimisõnade põhivorme, aga teeb vigu.  

Grammatika 

  

5. klass - kasutab tegusõnu olevikus, minevikus, käskivas kõneviisis, 
nimisõnade mitmust ja ainsust, nimisõnade põhivorme, vigu on 
märgatavalt vähem.  

korrektsus 

  

6. klass 

 

  

 
Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 
ka  

 grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise  

 ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida öelda tahab.  

Skaalatabel 45. 
4. klass – oskab õigesti hääldada kõik tähed, sõnades ja lausetes teeb 
hääldusvigu.  

Häälduspädevus 
5. klass - Hääldus on üldjuhul piisavalt selge, kuid esinevad 
hääldusvead.  

 6. klass  

 Hääldus on üldjuhul piisavalt selge, et öeldust aru saada, kuigi võõras  

 aktsent on märgatav ja vestluspartnerid peavad aeg-ajalt paluma  

 arusaamatuid kohti korrata.  

Skaalatabel 46. 4. klass – oskab kirjutada juttu endast, oma perest, sõpradest jne.  

Õigekirjaoskus 5. klass – oskab kirjutada kirju sõpradele erinevatel teemadel  

 6. klass  

 
Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel (nt juhatada, 
kuidas  

    



 
kuhugi minna). Oskab häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada 
lühikesi 

 sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse. 

Skaalatabel 47. 4. klass – oskab küsida ning küsimustele vastata. 

Keelekasutuse 5. klass 
olukohasus Suudab vahetada lühikesi lauseid, oskab tervitamisel ja pöördumisel 

 kasutada igapäevaseid viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha 
 ettepanekut ja vabandada; oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele 
 vastata. 

 6. klass 
 Oskab lihtsate keelevahendite abil rahuldada keskseid kõnetarbeid (info 
 andmine ja küsimine, selgituste nõudmine, arvamuse ja suhtumise 

 
väljendamine). Suudab tulemuslikult suhelda igapäevaolukordades, 
oskab 

 
kasutada kõige lihtsamaid üldväljendeid ja järgida peamisi 
suhtlusreegleid. 

Skaalatabel 48. 4. klass -  kasutab pähe õpitud fraase. 

Keelekasutuse 5. klass 
paindlikkus Oskab sõnu ümber tõstes varieerida äraõpitud fraase, kui olukord seda 

 nõuab. 

 6. klass 

 
Oskab kasutada meeldejäetud lihtsaid fraase. Suudab sõnakasutust 
vähesel 

 määral varieerida, kui olukord seda nõuab. 

Skaalatabel 49. 4. klass 
Vooruvahetus Oskab paluda tähelepanu. 

 5. klass 
 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. 

 6. klass 
 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. Oskab 
 alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid. 

Skaalatabel 50. 4. klass – oskab teemakohaseid ning pähe õpitud fraase kõnes  kasutada. 

Teemaarendus 
5. klass - oskab teemakohaseid ning pähe õpitud fraase kõnes ja kirjas 
kasutada. 

 6. klass 
 Oskab jutustada ja kirjeldada sidumata lausetega. 

Skaalatabel 51. 4. klass 

Teksti selgus ja 

Oskab õpetaja abil siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, 

„sest”. 

sidusus 5. klass 
 Oskab siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”. 

 6. klass 
 Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu, et ühendada lauseid 

 jutustuseks või tunnuste loendeid kirjelduseks. 

Skaalatabel 52. 4. klass 

Kõne ladusus 
Oskab väljenduda väga lühikeste sidumata valmisfraasidega, kui 
kõneaine 

 
on tuttav. Kõne on takerduv, väga sageli on märgata ebasobivaid 
alustusi. 

 Vajab välist abi. 

 5. klass 

 
Oskab väljenduda lühifraasidega, kui kõneaine on tuttav. Kõne on 
takerduv, 

 väga sageli on märgata ebasobivaid alustusi. 



 6. klass 

 
Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha, kuigi sageli on märgata 
pause, 

 ebasobivaid alustusi ja ümbersõnastamist. 

Skaalatabel 53. 4. klass – kui kõne on tuttav, oskab ennast väljendada, esinevad vead. 

Väljendustäpsus 5. klass – väljendab ennast lihtfraasidega. 

 

6. klass – oskab vestlust üleval hoida kui kõneaine on tuttav, oskab oma 
arvamust väljendada ning põhjendada. 
Suudab tuttavas igapäevaolukorras vahendada lihtsat nappi teavet.  
Ootamatus olukorras peab enamasti sõnumit lihtsustama. 
 

  

2.4. III kooliaste 
 

2.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli;  

2) mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal;  

3) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane;  

4) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;  

5) on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab 

oma õpistrateegiaid.  

8) Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus 

 9)  
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

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

hea õpitulemus B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

väga hea õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

 

2.4.2. Lõiming III kooliastmes 

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega 

 

Vene keel, inglise keel – eesti keele kui teise keele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid 



nii vene kui inglise keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujunemisele; keele kui ühe olulise kultuurikandja 

olemuse mõistmine on seotud läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ omandamisega ja 

väärtuspädevuse kujunemisega. 

Matemaatika – rahaga seotud sõnavara kasutamise harjutamine suhtlemisel teenindussfääris; 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujundamisele. 

Geograafia – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur eri maade ja riikide asukoha ja 

ajaloo käsitlemine; on seotud läbiva teemaga „Kultuur ja identiteet“. 

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu eestikeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste 

eestikeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide kasutamine 

harjutustes; lihtsamate laulutekstide loomine, mis aitab kaasa ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamisele; ettekannete tegemine lemmikmuusikutest, mis aitab kaasa teiste kultuuride 

mõistmise kaudu väärtuspädevuse kujundamisele. 

Kunst – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur eri maade olulisemate kunstnike ja 

kunstiväärtuste tundmaõppimine; teiste kultuuride tundmaõppimine aitab kaasa 

väärtuspädevuse kujunemisele. Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info 

otsimisel; on seotud läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka 

kasutatavate allikate usaldusväärsust, mis aitab kaasa õpipädevuse kujunemisele. 

Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse olulisemaid ajaloolisi aspekte erinevate riikide 

ajaloost, samuti rahvuslikke tähtpäevi, sümboleid ja traditsioone; on seotud läbi va teemaga 

„Kultuuriline identiteet“. Kirjandus – kirjanduse ainekavas käsitletava eesti kirjanduse 

käsitlemisel soovitatakse tõlkekirjanduse kõrval originaalkeeles teoseid ning neid 

kasutatakse õppeprotsessis. 

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu 

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga 

õppeaasta alguseks. Need kajastuvad kooli üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt 

õpetajate töökavades. 

III kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks ühistegevusele suunatud 

tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised projektid on näiteks mälumängud, 

temaatilised keelepäevad, õppeekskursioonid. Suurt tähelepanu pööratakse projektide 

kavandamisel ja läbiviimisel üldpädevuste kujundamisele. Väärtuspädevus – projektide 

kavandamine ja läbiviimine peab olema kõrgel esteetilisel tasemel ning pakkuma osalejatele 

rahulolu; sotsiaalne pädevus – projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel on oluline koht 

õpilaste omavahelisel koostööl ülesannete jagamisel ning selle järgneval kokkulepetest 



kinnipidamisel; enesemääratluspädevus – toimub enesehindamine projektis osalemise kohta; 

suhtlemispädevus – projektid sisaldavad eneseväljendamise võimalusi; ettevõtlikkuspädevus - 

õpilasi kaasatakse aktiivselt projektide kavandamise, läbiviimise ja tulemuste hindamise 

protsessi; õpipädevus – peale projekti toimumist toimuvad arutelud selle üle, mida toimunud 

protsessi käigus õpiti. 

 

2.4.2. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 7. klassis 

Õppesisu 7. klassis: 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine (enda tugevustest ja nõrkustest teadlik olemine, inimese eelduste ja 

elukutsete seosed). Kodu ja lähiümbrus. Peretraditsioonid - perekondlikud sündmused ja 

tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete 

tähtsus). Väärtused ja kultuur (omakultuuri väärtustamine). 

Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine. Lõiming läbivate 

teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline 

identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

(aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod. Lõiming läbivate teemadega:Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Raha. Tervislik eluviis ja toitumine. Hädaolukorrad. Arstiabi. 

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel 

tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus 

(liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine, käitumine 

hädaolukordades). 

Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja 

veetmise viisid. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine 

info leidmisel,). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja 

väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 

 



Õpitulemused 7. klassis 

7. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõnigate keelevigadega raamatu või 

filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate 

laustega;  

 kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning 

oskab sellistele emotsioonidele reageerida;  

 kirjutab õpitud temadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;  

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 

on suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine;  

 suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brožüürid, 

dokumendid);  

 leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav;  

 suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja 

selge;  

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;  

 viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu;  

Õppetegevused 7. klassis: 

7. klassis jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult 

eesti keeles. Õpetaja julgustab õpilast kasutama eesti keelt aktiivselt ka keelekeskkonnas (nt 

muuseumitund, õppereis, õpilasvahetus). Senisest enam osalevad õpilased eesti kultuurielus 

(nt teatri, kontserdi ja muuseumi ühiskülastus). Õpetaja suunab õpilast lugema lühemaid nii 

kohandatud kui ka autentseid eakohaseid ilukirjandus, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki lühemaid ja pikemaid loovtöid. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides nägema eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpilane õpib mõistma 

kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpetaja ergutab õpilast huvi 

tundma eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu ning selles ka osalema. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ja arvestama erinevate 

seisukohtadega. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist, sh iseseisvat lugemist;  

 



2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  

3) loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);  

4) projektitööd;  

5) referaate, lihtsamat uurimistööd;  

6) suulisi ettekandeid (nt projektitööde, referaatide, iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist eestikeelsetest teatmeallikatest (nt käsiraamatud, meediaväljaanded, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas.  

Hindamine 7. klassis: 

7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (projektitööd, 

iseseisev lugemine). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, 7. klassis tehakse mitte 

rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud 

töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja 

ainekava sätetest.



3.4.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 8. klassis 

Õppesisu 8. klassis: 

Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Viisakusreeglid, teistega arvestamine. Lõiming 

läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – 

sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur 

(sallivus, teistega arvestamine). Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates 

kultuurides). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja lähiümbruse korrashoid. Lõiming läbivate teemadega: 

Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse 

positiivse suhtumise kujundamine, loodushoid. Väärtused ja kõlblus (koduümbruse esteetiline 

väljanägemine). 

Eesti. Eesti geograafiline kaart ja haldusjaotus. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate 

teemadega: Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha 

tundmine). 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega 

suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed maal ja linnas, töö tähtsuse 

mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Edasiõppimine. Õpilasvahetus. Huvirühmad koolis. Lõiming 

läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – 

sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (õppimise, töö ja elukutse seoste mõistmine; enda individuaalse õppimise 

starteegia määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud oskused). Teabekeskkond (info 

edasiõppimise võimaluste ja ametite kohta). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja 

vastutustundlik kogukonna liige olemine; alagtusvõimelisus ja enda tuleviku eest ise 

otsustamine). 

Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja 

veetmise viisid. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine 

info leidmisel,). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja 



väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 

Õpitulemused 8. klassis 

8. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja kuid mõnigate keelevigadega 

raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades 

mõtteid lihtsate lauste järjendina;  

 põhjendab ja selgitab lühidalt aravamusi, kavatsusi ja toiminguid;  

 avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, 

päevasündmuste jms kohta;  

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema;  

 järgib üksikasjalikke juhtnööre;  

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 

on suhteliselt aeglane ja selge;  

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; tabab selge 

arutluskäiguga teksti põhijäreldusi;  

 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel 

lihtne;  

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks ebasobiva 

kauba tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada kaebust;  

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama mõningaid 

ettevalmistamata küsimusi;  

Õppetegevused 8. klassis: 

8. klassis jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult 

eesti keeles. Õpetaja julgustab õpilast kasutama eesti keelt aktiivselt ka keelekeskkonnas (nt 

muuseumitund, õppereis, õpilasvahetus). Senisest enam osalevad õpilased eesti kultuurielus 

(nt teatri, kontserdi ja muuseumi ühiskülastus). Õpetaja suunab õpilast lugema lühemaid nii 

kohandatud kui ka autentseid eakohaseid ilukirjandus, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki lühemaid ja pikemaid loovtöid. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides nägema eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpilane õpib mõistma 



kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpetaja ergutab õpilast huvi 

tundma eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu ning selles ka osalema. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ja arvestama erinevate 

seisukohtadega. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist, sh iseseisvat lugemist;  

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  

3) loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);  

4) projektitööd;  

5) referaate, lihtsamat uurimistööd;  

6) suulisi ettekandeid (nt projektitööde, referaatide, iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist eestikeelsetest teatmeallikatest (nt käsiraamatud, meediaväljaanded, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas.  

Hindamine 8. klassis: 

8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (projektitööd, 

iseseisev lugemine). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, 8. klassis tehakse mitte 

rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud 

töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja 

ainekava sätetest. 

 

3.4.2. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 9. klassis 

Õppesisu 9. klassis: 

Mina ja teised. Virtuaalne suhtlemine. Viisakusreeglid virtuaalsel suhtlemisel, teistega 

arvestamine. 

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 

– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur 

(sallivus, teistega arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik 

kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Tervis ja ohutus (turvalisus virtuaalsel 



suhtlemisel). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). Kultuuriline identiteet 

(viisakusreeglid erinevates kultuurides). 

Kodu ja lähiümbrus. Käitumine koduümbruses ja looduses, keskkonnasäästlikkus, turvalisus. 

Kodukoha looduse ja kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. Lõiming 

läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (loodushoid ja keskkonnahoid). Tervis ja ohutus (turvaline käitumine 

ohuolukordades). 

Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste kohta). 

Kultuuriline identiteet (oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (kultuuriväärtustesse austusega suhtumine). 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Meedia ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine; enda individuaalse õppimise starteegia määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud 

oskused). 

Teabekeskkond (erinevates meediumides orienteerumine, massimeedia olemuse mõistmine, 

reklaami tähenduse mõstmine ja mõju hindamine; „reklaamiohvriks” langemise vältimine). 

Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja 

veetmise viisid. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine 

info leidmisel,). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja 

väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 

Õpitulemused 9. klassis 

9. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnalisielt raamatu või filmi sisu ning esitab 

kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lauste järjendina;  

 esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi arvamuste, kavatsuste ja toimingute 

kohta;  



 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 

järjendina;  

 oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on oma seisukohti selgitada;  

 mõistab igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja juhiseid;  

 mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne on selge 

ja tekst üldkeelne;  

 mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, uudisreportaaž) kui räägitakse suhteliselt 

aeglaselt ja selgelt;  

 suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda 

infot teksti eri osades või mitmest tekstist;  

 oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest 

või kuulatud muusikast;  

 kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre;  

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;  

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intrevjuu käigus täpsustavaid küsimusi 

küsides ja saadud infot kontrollides;  

Õppetegevused 9. klassis: 

9. klassis jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult 

eesti keeles. Õpetaja julgustab õpilast kasutama eesti keelt aktiivselt ka keelekeskkonnas (nt 

muuseumitund, õppereis, õpilasvahetus). Senisest enam osalevad õpilased eesti kultuurielus 

(nt teatri, kontserdi ja muuseumi ühiskülastus). Õpetaja suunab õpilast lugema lühemaid nii 

kohandatud kui ka autentseid eakohaseid ilukirjandus, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki lühemaid ja pikemaid loovtöid. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides nägema eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpilane õpib mõistma 

kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpetaja ergutab õpilast huvi 

tundma eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu ning selles ka osalema. Õpilane õpib 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ja arvestama erinevate 

seisukohtadega. Osaoskuste arendamiseks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist, sh iseseisvat lugemist;  

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  



3) loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);  

4) projektitööd;  

5) referaate, lihtsamat uurimistööd;  

6) suulisi ettekandeid (nt projektitööde, referaatide, iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist eestikeelsetest teatmeallikatest (nt käsiraamatud, meediaväljaanded, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas.  

Hindamine 9. klassis: 

9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (projektitööd, 

iseseisev lugemine).  Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 

ja ainekava sätetest. 

 

3. INGLISE KEEL  

3.1. Üldalused 

3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 

situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

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

 



3.1.2. Õppeaine kirjeldus  

Inglise keel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu 

üks inglise keele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja 

kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi 

omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust. 

Inglise keele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. 

Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse 

kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele 

kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: 

keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid 

vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult 

jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 

areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm).  

Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust 

arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) kaudu. 

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtlus-

pädevust.  

Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus“. Kõigis 

kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused 

ja maht on erinevad.  

Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja 

vajadustest.  

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse 

korral selgituste andmiseks. Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada 

endale õpieesmärke ja analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või 

õpimappi. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha 

enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, 

tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse 

vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Võõrkeeleõppes on 

kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad 

erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, 

suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 

keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe 

otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, 



kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks korraldatakse õppereise ja õpilasvahetust 

ning kutsutakse keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid. Kõigis kooliastmeis on 

oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut keeleõppesse. 

Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga 

edusammu.  

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas 

sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud 

jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab 

õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja 

hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.  

3.2. I kooliaste  

3.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks  

3. klassi lõpetaja:  

 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;  

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;  

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;  

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

Keeleoskuse hea tase I kooliastme lõpus:  

 Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine  

Inglise keel  A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 

 

Osaoskuste õpitulemused I kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 

 

3.2.2.  Lõiming I kooliastmes  

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega  

Vene keel, eesti keel – võõrkeele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid nii vene kui eesti 

keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, aitab kaasa 

matemaatikapädevuse kujunemisele.  



Matemaatika – numbrite ja järgarvude õppimisel nende sidumine matemaatikaga; kuupäevad; 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujundamisele.  

Loodusõpetus – seonduvalt teemaga Kodukoht Eesti aastaaegade õppimisel seosed 

loodusõpetusega; vastava sõnavara omandamine.  

Inimeseõpetus – võõrkeelse sõnavara omandamine, mis on seotud teemadega Mina ja teised 

ja Kodu ja lähiümbrus; aitab väärtustada ennast ja teisi, peret, kodu ja kodukohta; on seotud 

läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ ning aitab kaasa väärtuspädevuse kujunemisele.  

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste  

inglisekeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; muusikaga seotud 

sõnavara omandamine; aitab kaasa teiste kultuuride mõistmise kaudu väärtuspädevuse 

kujundamisele.  

Kunst – sõnavara omandamine joonistades, värvides ja ennast loominguliselt väljendades; 

kunstiga seotud sõnavara omandamine; loomingulise eneseväljendamise julgus aitab kaasa 

ettevõtlikkuspädevuse kujunemisele.  

Kehaline kasvatus – erinevate liikumistegevuse ja –mängude kasutamine õppimisel; kehalise  

liikumisega seotud sõnavara omandamine; haakub läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“; koos 

tegemine ja üksteisega arvestamine aitab kaasa sotsiaalse pädevuse kujunemisele.  

Tööõpetus - seonduvalt teemaga Õppimine ja töö erinevate ametite ja tööde kirjeldamine, 

eelkõige kodus ja koolis; vastava sõnavara omandamine.  

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu  

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga 

õppeaasta alguseks. Need kajastuvad kooli üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt 

õpetajate töökavades. I kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks 

mängulises ja ühistegevusele suunatud tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised 

projektid on näiteks viktoriinid, temaatilised keelepäevad koos II kooliastme õpilastega jms.  

 

3.2.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 3. klassis  

 

Õppesisu 3. klassis:  

Mina ja teised. Mina – enesetutvustus. Inimeste välised erinevused. Riietus. Vanus, sugu, 

rahvus jms. Lõiming läbivate teemadega: Väärtused ja kõlblus (sallivus).  

Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed – vanemad, õed, vennad, vanaisa, vanaema. Pereliikmete 

ametid või tegevusalad. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

(teab pereliikmete ameteid, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).  

Kodukoht Eesti. Igapäevaelu maal ja linnas. Elualad ja ametid maal. Inimesed ja nende 

ametid. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse 



mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise 

reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).  

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused kodus ja nende tgevustega seotud vahendid.  

Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja ohutus (ohutusnõuded kodustes tegemistes). Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline 

keskkond ja igaühe vastutus selles, loodusesse austusega suhtumine).  

Vaba aeg. Lemmiktegevused – sportimine, mängimine, laulmine, joonistamine, kogumine, 

matkamine ja reisimine jne. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (enda ja 

teiste kultuuride tundmine ja väärtustamine). Tervis ja ohutus (tervist tugevdav puhkamine, 

ohutus reisimisel ja matkamisel). Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 

 

 

Õpitulemused 3. klassis  

3. klassi lõpuks õpilane oskab:  

 Tutvustab ennast, oma kaaslast; 

 ütleb oma aadressi ning telefoninumbrit;  

 palub ja tänab;  

 nimetab nädalapäevi, kuude nimetusi;  

 ütleb oma vanust ja numbreid 1–20;  

 kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste nime.  

 küsib vestluskaaslase nime;  

 küsib sõbra aadressi ning telefoninumbrit;  

 nimetab päevaaegu ja kellaaega (täistunde);  

 ütleb numbreid 1–20;  

 teeb veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt.  

 

Õppetegevus 3. klassis:  

3. klassis on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel ning 

rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpilasi julgustatakse kasutama õpitud väljendeid 

ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning omandavad õige  

hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise 

õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii 

paaris kui ka rühmas. Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste 

arendamisel kasutatakse:  

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile 

osutamine);  



2) loetelu sobimatu sõna äratundmist;  

3) kuuldu põhjal pildi täiendamist;  

4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo);  

5) laulude ja luuletuste kuulamist ning nende põhjal ülesande täitmist (nt ridade järjestamine, 

riimuvate sõnade leidmine);  

6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist;  

7) häälega lugemist;  

8) rääkimist pildi alusel;  

9) ärakirja tegemist ja mudeli järgi kirjutamist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas.  

Hindamine 3. klassis:  

3. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust.  

Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevused ja edusammud.  

Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise 

oma tööle hinnangut andma. Õppetöö vältel toob ta koostöös õpetajaga esile:  

1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;  

2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest.  

 

3.2.4. Grammatika sisu I kooliastmes  

Lauseõpetus. Suur ja väike täht nimedes; lihtlause; korraldused (käskiv kõne); 

enamkasutatavad rinnastavad sidesõnad (and, but).  

Tegusõna. Present Simple (be/have); Present Continuous  

Nimisõna. Ainsus ja reeglipärane mitmus; omastav kääne; umbmäärane ja määrav artikkel + 

loendatav nimisõna.  

Omadussõna. Üldlevinud omadussõnad (good, big, red).  

Asesõna. Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad.  

Eessõna. Enamkasutatavad eesõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to).  

Arvsõna. Põhiarvud 1-20; telefoninumbrid.  

Määrsõna. Enamlevinud aja-ja kohamäärsõnad (now, here); hulga-ja määramäärsõnad (many, 

much).  

Sõnatuletus. Liitsõnad ( fireplace, sailboat).  

 

3.2.5. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 3. klassi lõpuks 



Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 3. klassi lõpuks lähtuvalt 

skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 

hindamine: 

 

Toimingud  Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja 

Üldine rääkimisoskus  paikade kohta. 

Skaalatabel 2.  Oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta. 

Pikk monoloog: kogetu   

kirjeldamine   

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6.  Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid. 

Üldine kirjutamisoskus   

Skaalatabel 7.  Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja 

Loovkirjutamine  kujuteldavatest inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida teevad. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 

Skaalatabel 12.  

Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades 

sisu 

Üldine kuulamisoskus  tabamiseks rohkelt pause. 

Skaalatabel 15.  Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida 

Teadaannete ja juhiste  lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

kuulamine   

Lugemistegevus   

(lugemine)   

Skaalatabel 17.  Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid 

Üldine lugemisoskus  

nimesid, sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadust mööda 

mitu 

  korda. 

Skaalatabel 18.  Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. 

Kirjavahetuse lugemine   

Skaalatabel 19.  Tunneb kõige tavalisema igapäevaolukorra lihtsates teadetes ära 

Eesmärgipärane 

lugemine  tuttavad nimed, sõnad ja sagedasimad fraasid. 

Skaalatabel 20.  Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, 



Lugemine info  

brošüürid, lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. 

Saab 

hankimiseks ja  aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti kui pilt 

arutlemiseks  teksti toetab. 

Skaalatabel 21.  

Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas 

minna 

Juhiste lugemine  punktist A punkti B). 

Suuline suhtlus   

Skaalatabel 24.  Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda 

Üldine suuline suhtlus  parandama, öeldut aeglasemalt kordama või ümber sõnastama. 

  Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. 

  

Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat 

teemat 

  või tema vajadusi, ja sellistele lausetele vastata. 

Skaalatabel 25.  

Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid 

lihtsaid 

Emakeelse 

vestluskaaslase  

elulisi asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja 

korrates 

mõistmine  

ning näidata üles vastutulelikkust. Mõistab endale suunatud 

aeglasi, 

  hoolika sõnastusega küsimusi ja suudab järgida lühikesi lihtsaid 

  juhiseid. 

Skaalatabel 26.  Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja 

Vestlus  hüvastijätuväljendeid. Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule 

  reageerida. Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud 

  



 väljendeid, kui neid esitatakse selgelt, aeglaselt ning öeldut 

 korratakse 

Skaalatabel 29. 

On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need 

edastatakse 

Eesmärgipärane koostöö 

talle selgelt ja aeglaselt. Oskab järgida lühikesi lihtsaid 

näpunäiteid. 

 

Oskab paluda endale midagi ulatada ja oskab teistele asju 

ulatada. 

Skaalatabel 30. Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste 

Toimingud kaupade ja küsimise peale asju ulatada või anda. Saab hakkama 

teenuste ostmisel suurusnumbreid, koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava infoga. 

Skaalatabel 31. Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 

Infovahetus 

selgesõnaliselt. Saab aru lihtsast lühidast teejuhatusest. Oskab 

esitada 

 lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab 

 moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või 

 

tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele lausetele. Oskab 

küsida 

 teiste inimeste kohta ja vastata enda või teiste kohta käivatele 

 küsimustele (kus ta elab, keda tunneb, mis tal olemas on). Oskab 

 väljendada aega, kasutades fraase „järgmisel nädalal”, „eelmisel 

 reedel”, „novembris”, „kell kolm” jms. 

Skaalatabel 32. 

Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele 

oma 

Küsitleja ja vastaja roll 

isiku kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt 

ja 

 selgelt. 

Kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 33. Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. 

Üldine kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 34. Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat postkaarditeksti. 

Kirjavahetus  

Skaalatabel 35. Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega 

Teated, sõnumid ja 

plangid ning arve ja kuupäevi plangil. 



Tekstid  

Skaalatabel 40. Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste. 

Töö tekstiga  

Suhtluspädevus  

Skaalatabel 41. 

Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete 

vajaduste 

Üldine keelepagas kohta. 

Skaalatabel 42. 

Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra 

kohta. 

Sõnavara ulatus  

Skaalatabel 44. Kasutab vaid üksikuid ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid ka 

Grammatika korrektsus nendes tuleb ette vigu. 

Skaalatabel 45. 

Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad 

mõningase 

Häälduspädevus pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, kes sama 

 keelerühma kõnelejatega sageli kokku puutuvad. 

Skaalatabel 46. 

Oskab ümber kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase, 

nagu 

Õigekirjaoskus 

lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide nimetused 

jms. 

 Oskab kirja panna oma aadressi, kodakondsust ja muid 

 isikuandmeid. 

Skaalatabel 47. 

Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid 

viisakusväljendeid 

Keelekasutuse olukohasus 

(tervitades, hüvasti jättes, ennast tutvustades; oskab öelda 

„palun”, 

 „tänan”, „vabandust” jms). 

Skaalatabel 51. 

Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidendite abil nagu „ja” või 

„siis”. 

Teksti selgus ja sidusus  

Skaalatabel 52. 
Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. 

Kõne ladusus 

Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu 

või korrigeerida sõnastust. 

 



 

3.3. II kooliaste 

 

3.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 

 

6. klassi lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;  

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;  

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;  

4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga;  

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada;  

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.  

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Osaoskuste õpitulemused II kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 

 

3.3.2. Lõiming II kooliastmes 

 

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega 

Vene keel, eesti keel – võõrkeele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid nii vene kui eesti 

keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, aitab kaasa 

matemaatikapädevuse kujunemisele. 

Matemaatika – rahaga seotud sõnavara, liitmine ja lahutamine, poes käimine; aitab kaasa 

matemaatikapädevuse kujundamisele. 

Loodusõpetus – seonduvalt teemaga Kodukoht Eesti loodusega seotud sõnavara õppimisel 

selle seostamine loodusõpetuse teemadega; 

Inimeseõpetus – võõrkeelse sõnavara omandamine, mis on seotud teemadega Mina ja teised 

ja Kodu ja lähiümbrus; aitab kujundada positiivseid hoiakud enda ja ümbritseva (pere, 



sõbrad jne suhtes; teema Riigid ja nende kultuur on seotud läbiva teemaga „Väärtused ja 

kõlblus“ ning aitab kaasa väärtuspädevuse kujunemisele. 

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste 

inglisekeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide 

kasutamine harjutustes; ettekannete tegemine lemmikmuusikutest; muusikaga seotud 

sõnavara omandamine; aitab kaasa teiste kultuuride mõistmise kaudu väärtuspädevuse 

kujundamisele. 

Kunst– popkunsti, lemmikmuusika plaadiümbriste kujunduse analüüsimine ja vastava 

sõnavara omandamine; teiste kultuuride tundmaõppimine aitab kaasa väärtuspädevuse 

kujunemisele. 

Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust, mis 

aitab kaasa õpipädevuse kujunemisele. 

Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse huvitavaid ajaloolisi seiku Suurbritannia, Austraalia, ja 

USA ajaloost; on seotud läbi va teemaga „Kultuuriline identiteet“. 

 

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu 

 

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse õpetajate poolt koostöös ning need 

kajastuvad kooli tööplaanis. II kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks 

mängulises ja ühistegevusele suunatud tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised 

projektid on näiteks viktoriinid, temaatilised keelepäevad koos I ja III kooliastme õpilastega 

jms. Suurt tähelepanu pööratakse projektide kavandamisel ja läbiviimisel üldpädevuste 

kujundamisele. Väärtuspädevus – projektide kavandamine ja läbiviimine peab olema kõrgel 

esteetilisel tasemel ning pakkuma osalejatele rahulolu; sotsiaalne pädevus – projektide 

ettevalmistamisel ja läbiviimisel on oluline koht õpilaste omavahelisel koostööl ülesannete 

jagamisel ning selle järgneval kokkulepetest kinnipidamisel; enesemääratluspädevus – toimub 

enesehindamine projektis osalemise kohta; suhtlemispädevus – projektid sisaldavad 

eneseväljendamise võimalusi; ettevõtlikkuspädevus - õpilasi kaasatakse aktiivselt projektide 

kavandamise, läbiviimise ja tulemuste hindamise protsessi; õpipädevus – peale projekti 

toimumist toimuvad arutelud selle üle, mida toimunud protsessi käigus õpiti. 

 

3.3.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 4. klassis 

 

Õppesisu 4. klassis: 

 



Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis. Lõiming läbivate teemadega: Tervis ja 

ohutus (tervislikud eluviisid, hügieeninõuded). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega 

arvestamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine, prügimajandus). Kultuuriline identiteet 

(kombed). Väärtused ja kultuur (oma kodu lähiümbruse esteetiliselt korras hoidmine). 

Kodukoht Eesti.   Eesti   asukoht,   sümboolika   ja   tähtpäevad.   Lõiming   läbivate   

teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline 

identiteet 

(kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne 

ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Riigid ja nende kultuur. Suurbritannia - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad 

sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-valdkonnast; 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, 

arsti juures käimine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate 

kasutamine info leidmisel). 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, 

sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 

vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline 

identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

 

 



Õpitulemused 4. klassis 

 

4. klassi lõpetaja: 

 

 osakb tervitada, hüvasti jätta, tänada;  

 

 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja 

kodümbrust, Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja 

õppimist;  

 

 edastab suures osas mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  

 

 loeb ette väga lühikest õpitut sõnumit;  

 

 esitab peast väga lihtsat päheõpitud luuletust;  

 

 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja väljendeid, mis seostuvad 

esamse isiku- ja pereteabega, sisseotudega, liiklemisega, kodukohaga, 

kooliga jt õpitud teemadega;  

 

 mõistab väga lühikesi, lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  

 

 koostab lühikese ja lihtsa meilisõnumi;  

 mõistab igapäevaseid silte avalikes kohtades: tänaval, koolis jm;  

 

 mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms), kasutatades mõistmiseks sõnaraamatut;  

 

 suudab tabada animafilmi põhisündmusi;  

 

 juhatab teed;  

 

 osakab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja küsida hinda.  

 

 

Õppetegevused 4. klassis: 

4. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval 

järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka 

lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub 

põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti 

mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh 



mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. 

Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 

tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama 

sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

4) eri liiki etteütlusi;  

5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

7) eakohased projektitöid;  

8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

9) rollimänge;  

10) õppesõnastike kasutamist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

Hindamine 4. klassis: 

4. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 4. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

 

3.3.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 5. klassis 

Õppesisu 5. klassis: 

Mina ja teised. Suhted sõpradega ja lähikondsetega. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline 

keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Sugulased; pereliikmete ametid. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline 

keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse 



mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet (kombed 

ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

(aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

(töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

Riigid ja nende kultuur. USA - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad 

sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-valdkonnast; 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik 

areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused. 

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 

– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline 

identiteet (söögikombed). Tervis ja ohutus (toiduhügieen, tervislikud eluviisid, enesehügieen). 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, 

sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 

vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline 

identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

Õpitulemused 5. klassis 

5. klassi lõpetaja: 

 kirjeldab nii suuliselt kui kirjalikult lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud 

lihtfraasid ja – laused) pereliikmeid ja nende ameteid, elu linnas ja maal;  

 edastab keskendunud kuulajale mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud 

teateid õpitud teemadel;  

 



 vastab lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse 

või aidatakse vastust sõnastada;  

 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud kõnet mis seostuvad õpitud teemadega ja 

mida vajadusel korratakse; 

 mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud 

juhiseid, vajadusel korduvkuulamisel;  

 koostab lühikese ja lihtsa isikliku kirja;  

 vestlemisel on võimeline vahetama lühiklesi lauseid, kuid mõistmisraskuste 

tõttu ei suuda enamasti vestlust ülal hoida;  

 suudab leida infokataloogist või internetist leida vajalikku teenust ja selle osutajat;  

 mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (mobiiltelefon, 

elektroonikaseadmed jms);  

 suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise põhisisu;  

 osakab ostmisel ja teenuste pakkumisel küsida ja vastu võtta infot kaupade koguste, 

suuruste ja hindade kohta;  

 küsib infot ühissõidukite kohta (bussid, rongid, lennukid jms);  

 

Õppetegevused 5. klassis: 

5. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval 

järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka 

lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub 

põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti 

mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh 

mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. 

Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 

tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama 

sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

 



4) eri liiki etteütlusi;  

5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

7) eakohased projektitöid; 

8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

9) rollimänge;  

10) õppesõnastike kasutamist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 

 

Hindamine 5. klassis: 

5. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 5. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

 

3.3.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 6. klassis 

Õppesisu 6. klassis: 

Mina ja teised. Ühised tegevused, viisakas käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline 

keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine 

ja väärtustamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Lõiming läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne 

turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 

 

Kodukoht Eesti. Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha looduse ja ilma kohta). 



Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). 

Riigid ja nende kultuur. Austraalia ja Eesti naaberriigid - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, 

mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-

valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, 

teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja 

innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 

vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

(töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, 

sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate 

teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja 

vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline 

identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 

 

Õpitulemused 6. klassis 

6. klassi lõpetaja: 

 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate sidesõnadega 

seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja kodümbrust, perekonda, 

Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja õppimist;  

 sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis 

meeldib ja mis mitte;  

 edastab mõistetavalt väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;  

 tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega;  

 mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;  

 mõistab lühikesi (mitmelauselisis) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;  



 

 suudab osaleda lühivestlusel, kui kontekst on tuttav;  

 koostab lühikse ja lihtsa teadeande;  

 suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, brožüüridest, menüüst, ajagraafikutest jms;  

 mõistab lihtsas keeles esitatud ohutusnõudeid;  

 suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab;  

 oskab infotelefonilt (nt reisibüroo)küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsat üldinfoga.  

 

Õppetegevused 6. klassis: 

6. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval 

järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka 

lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub 

põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti 

mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh 

mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. 

Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride 

tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama 

sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;  

3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

4) eri liiki etteütlusi;  

5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

7) eakohased projektitöid;  

8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

9) rollimänge;  

10) õppesõnastike kasutamist.  

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 



Hindamine 6. klassis: 

6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 6. klassis mitte rohkem kui 4. 

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 

lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava 

sätetest. 

 

3.3.6. Grammatika sisu II kooliastmes klassiti 

 

Teemad  Grammatika sisu 

Lauseõpetus  4. klass 

  Õigekiri õpitud sõnavara piires; suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, 

  keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi-ja hüüumärk, ülakoma); 

  sõnajärg jaatavas lauses. 

  5. klass 

  Sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; õigekiri õpitud sõnavara piires. 

  6. klass 

  

Rinnastavad sidesõnad(too, or); alistavad sidesõnad (when, because); õigekiri 

õpitud 

  sõnavara piires; rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus). 

Tegusõna  4. klass 

  

Põhi- ja abitegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present 

Continuous, Past 

  Simple; enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad. 

  5. klass 

  Enamkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood 

  (Present Simple, Present Continuous, Past Simple 

  Future Simple). 

  6. klass 

  

Modaaltegusõnad (can, must, may); going-to tulevik; enamkasutatavad reegli- 

ja 

  ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple, Present 

  Continuous, Past Simple,Future Simple, Past Continuous, Present Perfect). 

  

Nimisõna 4. klass 

 Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine. 

 5. klass 

 Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine. 

 6. klass 

 Umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna; artikli puudumine; 

 

enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, 

go to the 

 theatre). 

Omadussõna 4. klass - 

 5. klass 



 

Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… 

than). 

 6. klass 

 So/such+ omadussõna; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than). 

Asesõna 4. klass 

 Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad. 

 5. klass 

 Siduvad asesõnad (that, who). 

 6. klass 

 

Omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased 

asesõnad ja 

 nende liitvormid (Some/any/no). 

Eessõna 4. klass 

 Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad. 

 5. klass 

 

Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enamkasutatavad 

eessõnalised 

 väljendid. 

 6. klass 

 

Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enamkasutatavad 

eessõnalised 

 väljendid. 

Arvsõna 4. klass 

 Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

 5. klass 

 Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

 6. klass 

 Lihtmurrud (pool, veerand). 

Määrsõna 4. klass 

 Määrsõnade moodustamine (liitega –ly). 

 5. klass 

 Sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad määrsõnad; viisimäärsõnad. 

 6. klass 

 Hulga-ja määra-määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast). 

Sõnatuletus 4. klass 

 Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); määrsõna tuletusliide –ly. 

 5. klass 

 Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); Määrsõna tuletusliide –ly. 

 6. klass 

 Nimisõna tuletusliited (-er, -or). 



3.3.7. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti II kooliastmes 

 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid II kooliastmes klassiti lähtuvalt 

skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 

hindamine: 

 

Toimingud  Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  4. klass 

Üldine  

Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi; tekst moodustub 

lihtsate 

rääkimisoskus  sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

  5. klass 

  Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 

  igapäevatoiminguid; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud 

  lihtfraasidest ja -lausetest. 

  6. klass 

  Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 

  

igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst 

moodustub 

  lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

Skaalatabel 2.  4. klass 

Pikk monoloog:  Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õppimist, kooli. Oskab 

kogetu  lihtsate sõnadega kirjeldada inimesi, kohti ja oma asju. 

kirjeldamine  5. klass 

  

Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab 

kirjeldada 

  

igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt 

ja 

  lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 

  kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. 

  6. klass 

  

Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab 

kirjeldada 

  

igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt 

ja 

  lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 

  

kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. Oskab 

lihtsas 

  keeles kirjeldada ja võrrelda kõnealuseid objekte või oma asju. Oskab 

  selgitada, mis talle millegi juures meeldib või ei meeldi. 

Skaalatabel 4.  4. klass 

Teadete 

edastamine  Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid neljandas klassis 

  õpitud teemadel. Kõne on suures osas mõistetav. 

  5. klass 

  

Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid viiendas klassis 

õpitud 

  teemadel. Kõne on mõistetav. 

  6. klass 



  Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid kuuendas klassis 

  õpitud teemadel. Kõne on mõistetav keskendunud kuulajale. 

Skaalatabel 5.  4. klass 

Suuline esinemine  

Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada 

rääkijat. 

  Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 

  5. klass 

  Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 

  Oskab vastata lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel 

  küsimust korratakse või vastust sõnastada aidatakse. 

  6. klass 

  

Oskab esitada lühikese päheõpitud teksti endale tuttaval igapäeva 

teemal. 

  

Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid. 

  

 



Tuleb toime väheste otseste esinemisjärgsete küsimustega. 

 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 
 

Skaalatabel 6. 4. klass  

Üldine Oskab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid.  

kirjutamisoskus 5. klass  

 Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid vajadusel  

 õpetaja abil lihtsate side sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”.  

 6. klass  

 

Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate 

side  

 sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”.  

Skaalatabel 7. 4. klass  

Loovkirjutamine Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast,  

 elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest.  

 5. klass  

 Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast,  

 

elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest. Oskab kirjutada 

lühikesi  

 ja lihtsaid väljamõeldud elulugusid ning lihtsamaid lugusid inimestest.  

 6. klass  

 

Oskab seotud lausetega kirjutada oma eluoluga seonduvatel teemadel 

(nt  

 

inimesed, kohad, kool ja õpingud). Oskab kirjutada väga lühikesi ja 

lihtsaid  

 minevikusündmuste, oma varasema tegevuse ja isiklike kogemuste  

 kirjeldusi.  

Skaalatabel 9. 4. klass -  

Oma jutu 

  

5. klass  

läbimõtlemine On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma keelevarast,  

 kasutades abimaterjale.  

 6. klass  

 On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma keelevarast.  

Skaalatabel 10. 4. klass -  

Keeleoskuslünkade 5. klass  

kompenseerimine Oskab mõtet edasi anda esemele osutades (nt tähenduses „Palun anna mulle  

 see ese”).  

 6. klass  

 Oskab öeldu mõtet selgitada žestide abil, kui on kasutanud vale sõna.  

Kuulamistoiming (kuulamine)  

Skaalatabel 12. 4. klass  

Üldine Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, vajadusel neid  

kuulamisoskus korduvalt kuulates, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (nt  

 algeline isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, kool).  

 5. klass  

 Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad  

 esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pereteave, sisseostud,  

 kodukoht, kool).  

 6. klass  

 Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet.  

Skaalatabel 13. 4. klass -  

Emakeelekõnelejat 5. klass -  



e 

vestluse mõistmine 6. klass  

 Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teemat, kui räägitakse aeglaselt ja  

 selgelt.  

Skaalatabel 15. 4. klass 

Teadaannete ja Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete juhiste põhisisu. 

juhiste kuulamine 5. klass 

 

Mõistab, vajadusel korduvkuulamisel, lühikeste, lihtsate ja selgete 

sõnumite 

 või teadaannete põhisisu. Mõistab lihtsaid juhiseid, vajadusel 

 

korduvkuulamisel, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda 

punktist 

 A punkti B. 

 6. klass 

 Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete sõnumite või teadaannete põhisisu. 

 

Mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga 

pääseda 

 punktist A punkti B. 

Skaalatabel 16. 4. klass - 

Meediakanalite ja 5. klass - 

salvestiste 6. klass 

kuulamine Mõistab lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 

 puudutab ennustatava sisuga igapäevaseid asju. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. 4. klass 

Üldine 

Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid 

ja 

lugemisoskus rahvusvahelise levikuga sõnu. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 

 5. klass 

 

Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid 

ja 

 rahvusvahelise levikuga sõnu. 

 6. klass 

 

Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti 

keelekasutus 

 sarnaneb tema igapäevaelus sageli ettetulevaga. 

Skaalatabel 18. 4. klass 

Kirjavahetuse Mõistab lühikesi ja lihtsaid meilisõnumeid. 

lugemine 5. klass 

 Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju. 

 6. klass 

 Mõistab tavapäraseid tüüpkirju endale tuttaval teemal. 

Skaalatabel 19. 4. klass 

Eesmärgipärane 

Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, 

restoranis, 

lugemine raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

 5. klass 

 Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet (telefoni- ja 

 

inforaamatust soovitud teenus ja selle osutaja). Mõistab igapäevaseid 

silte ja 

 teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, raudtee jaamas, töökohal 

 (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

 6. klass 



 

Oskab leida kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest 

(reklaamid, 

 

brošüürid, menüüd, ajakavad jms). Oskab nimestikest leida ja muust 

eristada 

 

vajalikku teavet (telefoni- ja inforaamatust soovitud teenus ja selle 

osutaja). 

 

Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, 

restoranis, 

 raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

Skaalatabel 20. 4. klass - 

Lugemine info 5. klass - 

hankimiseks ja 6. klass 

arutlemiseks 

Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, 

brošüürid, 

 lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. 

Skaalatabel 21.  4. klass 

Juhiste lugemine  Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 

  mobiiltelefoni kasutamise juhis). Kasutab vajadusel sõnaraamatut. 

  5. klass 

  Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 

  mobiiltelefoni kasutamise juhis). 

  6. klass 

  Mõistab lihtsas keeles nõudeid (nt ohutusnõudeid). 

Audiovisuaalne tegevus 

Skaalatabel 22.  4. klass 

Telesaadete ja  Suudab tabada animafilmi põhisündmusi. 

filmide vaatamine  5. klass 

  Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise 

  põhisisu. 

  6. klass 

  

Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, 

kui 

  pilt kommentaare toetab. 

Vastuvõtustrateegi

ad  

Skaalatabel 23.  4. klass - 

Vihjete tabamine ja  5. klass - 

järeldamine  6. klass 

(suuline ja kirjalik  Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete 

suhtlus)  üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat 

  tähendust. 

Suuline suhtlus  

Skaalatabel 24.  4. klass 

Üldine suuline  Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses 

suhtlus  

infovahetuses tuttaval teemal (nt kool ja vaba aeg). Suudab vahetada 

lihtsaid 

  lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida. 

  5. klass 

  Tuleb vähese vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada 

  küsimusi ja küsimustele vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda 

  infot igapäevastes tüüpolukordades. 

  6. klass 

  Suudab küllaltki vabalt suhelda lihtsamates olukordades ja tuleb toime 



  lühivestluses, kui vestluspartner teda vajaduse korral aitab. Tuleb vähese 

  vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada küsimusi ja 

  küsimustele vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda infot 

  igapäevastes tüüpolukordades. 

Skaalatabel 25.  4. klass 

Emakeelse  

Mõistab lihtsas igapäevases vestluses pöördumisi, mis on selgelt ja 

aeglaselt 

vestluskaaslase  

suunatud otse temale. Kaaslasel on võimalik end arusaadavaks teha, kui 

ta 

mõistmine  vaevub pingutama. 

  5. klass 

  

Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava otsese 

pöördumise 

  sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata või ümber 

  sõnastada. 

  6. klass 

  Saab jutust piisavalt aru, et raskusteta toime tulla lihtsamate tavapäraste 

  

tegevustega. Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava 

otsese 

  

pöördumise sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata 

või 

 ümber sõnastada.  

Skaalatabel 26. 4. klass  

Vestlus Oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid  

 viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut ja vabandada;  

 

oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele vastata. Oskab öelda, mis 

talle  

 meeldib ja mis mitte.  

 5. klass  

 On võimeline vahetama lühikesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei  

 suuda enamasti vestlust ülal hoida; siiski võib kuuldut mõista, kui  

 vestluspartner soostub selle nimel vaeva nägema.  

 6. klass  

 Oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast või teisi tutvustada, tänada.  

 

Suudab üldjoontes jälgida selget ja normaalset kõnet, kui kõneaine on 

tuttav  

 ja on võimalik paluda mõnd kohta korrata või ümber sõnastada. Suudab  

 

osaleda lühivestluses, kui kontekst on tuttav ja kõneaine talle huvi 

pakub.  

 Oskab lihtsate sõnadega väljendada enesetunnet ja tänu.  

Skaalatabel 27. 4. klass -  

Vaba mõttevahetus 

  

5. klass  

(sõprade ringis) 

Oskab arutada igapäevaelu praktilisi küsimusi, kui tema poole 

pöördutakse  

 

otse ja räägitakse selgelt ning aeglaselt. Oskab arutada, mida ette võtta 

ja  

 kuhu minna. Oskab määrata kokkusaamist.  

 6. klass  

 

Saab üldjoontes aru, millest jutt käib, kui räägitakse aeglaselt ja hääldus 

on  

 

selge. Oskab arutada, mida õhtul või nädalavahetusel ette võtta. Oskab 

teha  



 ettepanekuid ja vastata teiste omadele. Oskab väljendada nõustumist ja  

 nõustumatust.  

Skaalatabel 29. 4. klass -  

Eesmärgipärane 5. klass  

koostöö 

Oskab märku anda, et saab jutust aru. On võimeline vajalikku mõistma, 

kui  

 rääkija soostub selle nimel vaeva nägema. Suudab osaleda lihtsas  

 

tavasuhtluses. Oskab kasutada lihtsaid fraase, et lasta endale midagi 

näidata  

 või ulatada, küsida infot ja pidada aru järgmiste sammude üle.  

 6. klass  

 Mõistab keelt küllaldaselt, et vähese vaevaga toime tulla lihtsas  

 

tavasuhtluses. Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole 

kuuldut  

 

mõistnud. Oskab arutleda, mida järgmisena ette võtta, teha ettepanekuid 

ja  

 vastata teiste omadele, küsida ja anda juhatust.  

Skaalatabel 30. 4. klass  

Toimingud Oskab tellida toitu. Oskab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja  

kaupade ja teenuste küsida hinda. Oskab küsida vajalikke asju ja teha lihtsamaid toiminguid  

ostmisel poes, postkontoris või pangas.  

 5. klass  

 

Oskab anda ja vastu võtta infot koguste, suurusnumbrite ja hindade 

kohta.  

 

Oskab küsida tarbekaupu ja põhiteenuseid. Oskab küsida lihtsat infot 

reisi  

 

või ühissõidukite kohta (bussid, rongid, takso); oskab küsida ja juhatada 

teed  

 ning osta pileteid.  

 6. klass  

 Tuleb toime suhtlusega tavapärastes olukordades, nagu reisides,  

 majutuskoha otsimise, söömas ja sisseostudel. Oskab reisibüroost  

 tulemuslikult küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsa üldinfoga.  

Skaalatabel 31. 4. klass  

Infovahetus Oskab küsida ja edastada isikuandmeid. Oskab küsida ja juhatada teed, 

 

toetudes kaardile või plaanile. Oskab esitada küsimusi töö ja vaba aja 

kohta 

 ning vastata samalaadsetele küsimustele. 

 5. klass 

 Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses 

 

infovahetuses. Oskab vahetada piiratud infot tuttavate tavatoimingute 

kohta. 

 6. klass 

 Oskab anda ja järgida lihtsaid juhtnööre, näiteks osutada suunda või 

 juhatada teed. Oskab esitada küsimusi vaba aja tegevuste ja möödanikus 

 

tehtu kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab esitada 

küsimusi 

 

tavapäraste toimingute kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. 

Tuleb 

 

toime igapäevavajadustega: oskab leida ja edastada lihtsat faktiteavet. 

Oskab 

 keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses. 

Skaalatabel 32. 4. klass 



Küsitleja ja vastaja Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele 

roll 5. klass 

 

Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, kuid vajab seejuures 

mõningast 

 abi ning võib paluda küsimust selgitada. 

 6. klass 

 

Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, oskab tuttava kõneaine 

korral 

 

edastada mõtteid või teavet, kuid vajab seejuures mõningast abi ning 

võib 

 paluda küsimust selgitada. 

Kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 33. 4. klass 

Üldine kirjalik Oskab kirjutada malle kasutades lühikesi lihtsaid sõnumeid. 

suhtlus 5. klass 

 

Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle 

vajalikke 

 asju. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 

 6. klass 

 

Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle 

vajalikke 

 asju. 

Skaalatabel 34. 4. klass 

Kirjavahetus 

Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, kasutades malle, et 

väljendada 

 tänu või esitada vabandust. 

 5. klass 

 

Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või 

esitada 

 vabandust. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 

 6. klass 

 

Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või 

esitada 

 vabandust. 

Skaalatabel 35. 4. klass - 

Teated, sõnumid ja 5. klass - 

plangid 6. klass 

 Oskab kuulamise järgi kirja panna lühikesi ja lihtsaid teateid, kui tal on 

 

võimalus paluda neid korrata või teisiti sõnastada. Oskab kirjutada 

lühikesi 

 lihtsaid teateid, mis puudutavad talle vajalikke asju. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. 4. klass - 

Suhtlusaktiivsus 5. klass 

(vooruvahetus) Oskab paluda tähelepanu. 

 6. klass 

 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid 

võtteid.  

 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust.  

Skaalatabel 37. 4. klass -  

Suhtluskoostöö 5. klass -  

 6. klass  



 Oskab märku anda, et saab jutust aru.  

Tekstid   

Skaalatabel 38. 4. klass  

Selgituste 

palumine Oskab märku anda, et ei suutnud teise juttu jälgida.  

 5. klass  

 

Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate 

sõnadega.  

 6. klass  

 Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole teise juttu mõistnud.  

 

Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate 

sõnadega.  

Skaalatabel 40. 4. klass  

Töö tekstiga Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste.  

 5. klass  

 

Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada 

lühemate  

 tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid.  

 6. klass  

 

Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada 

lühemate  

 tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid.  

Suhtluspädevus   

Skaalatabel 41. 4. klass  

Üldine keelepagas Oskab kasutada lause põhimalle ning rääkida meeldejäetud fraaside ja  

 käibeväljenditega, kohtadest, asjadest jne.  

 5. klass  

 Tuleb lühikesi igapäevaseid väljendeid kasutades toime lihtsates  

 konkreetsetes olukordades(isikute ja igapäevatoimingutega seonduv,  

 

soovide ja vajaduste väljenda mine, info küsimine). Keelevara on väike 

ja  

 

koosneb päheõpitud fraasidest, mis lubavad sõnastada lihtsaid 

eluvajadusi.  

 Ettenägematus olukorras võib tekkida pause ja suhtlusraskusi.  

 6. klass  

 

Valdab keele põhivara sellisel tasemel, mis lubab toime tulla iga 

päevastes  

 tavaolukordades; siiski on sageli sunnitud sõnumit lihtsustama ja sõnu  

 otsima.  

Skaalatabel 42. 4. klass  

Sõnavara ulatus Sõnavara on piisav, et rahuldada lihtsaid eluvajadusi.  

 5. klass  

 Sõnavara on piisav, et rahuldada põhilisi suhtlusvajadusi.  

 6. klass  

 

Sõnavara on küllaldane, et tulla toime igapäevaste tuttavate 

toimingutega.  

Skaalatabel 43. 4. klass -  

Sõnakasutus 5. klass -  

 6. klass  

 Valdab igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara.  

Skaalatabel 44. 4. klass -  

Grammatika   



5. klass -  

korrektsus 

  

6. klass 

 

  

 

Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 

ka  

 grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 

 ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida öelda tahab. 

Skaalatabel 45. 4. klass - 

Häälduspädevus 5. klass - 

 6. klass 

 Hääldus on üldjuhul piisavalt selge, et öeldust aru saada, kuigi võõras 

 aktsent on märgatav ja vestluspartnerid peavad aeg-ajalt paluma 

 arusaamatuid kohti korrata. 

Skaalatabel 46. 4. klass - 

Õigekirjaoskus 5. klass - 

 6. klass 

 

Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel (nt juhatada, 

kuidas 

 

kuhugi minna). Oskab häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada 

lühikesi 

 sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse. 

Skaalatabel 47. 4. klass - 

Keelekasutuse 5. klass 

olukohasus Suudab vahetada lühikesi lauseid, oskab tervitamisel ja pöördumisel 

 kasutada igapäevaseid viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha 

 ettepanekut ja vabandada; oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele 

 vastata. 

 6. klass 

 Oskab lihtsate keelevahendite abil rahuldada keskseid kõnetarbeid (info 

 andmine ja küsimine, selgituste nõudmine, arvamuse ja suhtumise 

 

väljendamine). Suudab tulemuslikult suhelda igapäevaolukordades, 

oskab 

 

kasutada kõige lihtsamaid üldväljendeid ja järgida peamisi 

suhtlusreegleid. 

Skaalatabel 48. 4. klass - 

Keelekasutuse 5. klass 

paindlikkus Oskab sõnu ümber tõstes varieerida äraõpitud fraase, kui olukord seda 

 nõuab. 

 6. klass 

 

Oskab kasutada meeldejäetud lihtsaid fraase. Suudab sõnakasutust 

vähesel 

 määral varieerida, kui olukord seda nõuab. 

Skaalatabel 49. 4. klass 

Vooruvahetus Oskab paluda tähelepanu. 

 5. klass 

 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. 

 6. klass 

 Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. Oskab 

 alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid. 

Skaalatabel 50. 4. klass - 

Teemaarendus 5. klass - 



 6. klass 

 Oskab jutustada ja kirjeldada sidumata lausetega. 

Skaalatabel 51. 4. klass 

Teksti selgus ja 

Oskab õpetaja abil siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, 

„sest”. 

sidusus 5. klass 

 Oskab siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”. 

 6. klass 

 Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu, et ühendada lauseid 

 jutustuseks või tunnuste loendeid kirjelduseks. 

Skaalatabel 52. 4. klass 

Kõne ladusus 

Oskab väljenduda väga lühikeste sidumata valmisfraasidega, kui 

kõneaine 

 

on tuttav. Kõne on takerduv, väga sageli on märgata ebasobivaid 

alustusi. 

 Vajab välist abi. 

 5. klass 

 

Oskab väljenduda lühifraasidega, kui kõneaine on tuttav. Kõne on 

takerduv, 

 väga sageli on märgata ebasobivaid alustusi. 

 6. klass 

 

Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha, kuigi sageli on märgata 

pause, 

 ebasobivaid alustusi ja ümbersõnastamist. 

Skaalatabel 53. 4. klass - 

Väljendustäpsus 5. klass - 

 6. klass 

 Suudab tuttavas igapäevaolukorras vahendada lihtsat nappi teavet. 

 Ootamatus olukorras peab enamasti sõnumit lihtsustama. 

3.4. III kooliaste  

 

3.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;  

 

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja 

selgitada oma seisukohti ning plaane;  

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;  

4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti 

hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;  

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest 

eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 



otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;  

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab 

oma õpistrateegiaid.  

 

Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Osaoskuste õpitulemused III kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 

 

3.4.2. Lõiming III kooliastmes 

 

Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega 

Vene keel, eesti keel – võõrkeele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid nii vene kui eesti 

keelega; seoste esiletoomine ja seoste nägemine erinevate keelte vahel, aitab kaasa 

matemaatikapädevuse kujunemisele; keele kui ühe olulise kultuurikandja olemuse mõistmine 

on seotud läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ omandamisega ja väärtuspädevuse 

kujunemisega. 

Matemaatika – rahaga seotud sõnavara kasutamise harjutamine suhtlemisel teenindussfääris; 

aitab kaasa matemaatikapädevuse kujundamisele. 

Geograafia – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur USA, Austraalia, Suurbritannia 

asukoha ja avastamise käsitlemine; on seotud läbiva teemaga „Kultuur ja identiteet“. 

Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste 

inglisekeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide 

kasutamine harjutustes; lihtsamate laulutekstide loomine, mis aitab kaasa 

ettevõtlikkuspädevuse kujundamisele; ettekannete tegemine lemmikmuusikutest, mis aitab 

kaasa teiste kultuuride mõistmise kaudu väärtuspädevuse kujundamisele. 

Kunst – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur USA, Austraalia ja Suurbritannia 

olulisemate kunstnike ja kunstiväärtuste tundmaõppimine; teiste kultuuride tundmaõppimine 

aitab kaasa väärtuspädevuse kujunemisele. 

Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust, mis 

aitab kaasa õpipädevuse kujunemisele. 

Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse olulisemaid ajaloolisi aspekte Suurbritannia, Austraalia, 



ja USA ajaloost, samuti rahvuslikke tähtpäevi, sümboleid ja traditsioone; on seotud läbi va 

teemaga „Kultuuriline identiteet“. 

Kirjandus – kirjanduse ainekavas käsitletava inglise kirjanduse käsitlemisel soovitatakse 

tõlkekirjanduse kõrval originaalkeeles teoseid ning neid kasutatakse õppeprotsessis. 

Lõiming tunniväliste ja ülekooliliste projektide kaudu 

Tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga 

õppeaasta alguseks. Need kajastuvad kooli üldtööplaanis ning üldtööplaanist tulenevalt 

õpetajate töökavades. III kooliastmes on tunniväliste projektide läbiviimise eesmärgiks 

ühistegevusele suunatud tegevuste kaudu õpitut keelt praktiseerida. Sellised projektid on 

näiteks mälumängud, temaatilised keelepäevad, õppeekskursioonid. Suurt tähelepanu 

pööratakse projektide kavandamisel ja läbiviimisel üldpädevuste kujundamisele. 

Väärtuspädevus – projektide kavandamine ja läbiviimine peab olema kõrgel esteetilisel 

tasemel ning pakkuma osalejatele rahulolu; sotsiaalne pädevus – projektide ettevalmistamisel 

ja läbiviimisel on oluline koht õpilaste omavahelisel koostööl ülesannete jagamisel ning selle 

järgneval kokkulepetest kinnipidamisel; enesemääratluspädevus – toimub enesehindamine 

projektis osalemise kohta; suhtlemispädevus – projektid sisaldavad eneseväljendamise 

võimalusi; ettevõtlikkuspädevus - õpilasi kaasatakse aktiivselt projektide kavandamise, 

läbiviimise ja tulemuste hindamise protsessi; õpipädevus – peale projekti toimumist toimuvad 

arutelud selle üle, mida toimunud protsessi käigus õpiti. 

 

2.4.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 7. klassis 

Õppesisu 7. klassis 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine (enda tugevustest ja nõrkustest teadlik olemine, inimese eelduste ja 

elukutsete seosed). 

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate 

teemadega: Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). Väärtused ja 

kultuur (omakultuuri väärtustamine). 

Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine. Lõiming 

läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha 

kohta). 

 

Kultuuriline identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja 



ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Riigid ja nende kultuur. USA lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia, 

poliitiline süsteem, ajalugu. Ameerika maailma jao riigid ja seal räägitavad keeled. Lõiming 

läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline 

identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus 

(sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). 

Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku toitumise ja tervislike 

eluviiside kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislik toitumine, 

tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja 

reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 

leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles 

orienteerumine). 

 

Õpitulemused 7. klassis 

 

7. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõnigate keelevigadega raamatu või 

filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate 

laustega;  

 kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning 

oskab sellistele emotsioonidele reageerida;  

 kirjutab õpitud temadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;  

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 

on suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine;  

 suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brožüürid, 

dokumendid);  

 leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav;  

 suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja 



selge;  

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;  

 viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu;  

 oskab teha loengumärkmeid võtmesõndae kujul, kui teema on tuttav ning tekst on 

lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega;  

 

Õppetegevused 7. klassis: 

7. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 

kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 

peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 

tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 

lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 

loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad 

lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning 

märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 

teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, 

avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;  

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated);  

4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;  

5) projektitööd;  

6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas. 

Hindamine 7. klassis: 



7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 7. klassis 

mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 

ja ainekava sätetest. 

 

2.4.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 8. klassis 

Õppesisu 8. klassis 

Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise kujundamine, loodushoid). 

Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet 

(kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (elukutsed maal ja linnas, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). 

Riigid ja nende kultuur. Austraalia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 

tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Aasia ja Aafrika riigid ja seal räägitavad keeled. 

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 

Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused 

ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 

jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus töötades kodustes töödes ja 

vabaaja tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng 

(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus 

selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (teenindusfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine, 

töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus (ohutusreeglid igapäevastes tegevustes 

kodus, turvalisuse tagamine). 



Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas). 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja 

reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 

leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles 

orienteerumine). 

Õpitulemused 8. klassis 

8. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja kuid mõnigate keelevigadega 

raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades 

mõtteid lihtsate lauste järjendina 

 põhjendab ja selgitab lühidalt aravamusi, kavatsusi ja toiminguid;  

 avaldab arvamust, anab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, 

päevasündmuste jms kohta;  

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema;  

 järgib üksikasjalikke juhtnööre;  

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 

on suhteliselt aeglane ja selge;  

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; tabab selge 

arutluskäiguga teksti põhijäreldusi;  

 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel 

lihtne;  

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks ebasobiva 

kauba tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada kaebust;  

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama mõningaid 

ettevalmistamata küsimusi;  

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning tekst 

on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega.  

 

Õppetegevused 8. klassis: 

8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 



kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 

peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 

tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 

lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 

loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad 

lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning 

märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 

teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, 

avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;  

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated);  

4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 

5) projektitööd;  

6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas.  

Hindamine 8. klassis: 

8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 8. klassis 

mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 

ja ainekava sätetest. 

3.4.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 9. klassis 

Õppesisu 9. klassis 



Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. Lõiming läbivate teemadega: 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne 

turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega 

arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja 

ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates kultuurides). 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende 

tutvustamine. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha 

tundmine). 

Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond 

(meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline 

identiteet (oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng 

(kultuuriväärtustesse austusega suhtumine). 

Riigid ja nende kultuur. Suurbritannia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 

tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Euroopa riigid ja räägitavad keeled. Lõiming 

läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, 

teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja 

innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; 

töökohad. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö ja 

õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine; enda individuaalse õppimise 

starteegia määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud oskused). Teabekeskkond (info 

edasiõppimise võimaluste ja ametite kohta). 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja 

reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 

leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles 

orienteerumine). 

 

 

Õpitulemused 9. klassis 

9. klassi lõpuks õpilane: 



 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnalisielt raamatu või filmi sisu ning esitab 

kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lauste järjendina;  

 esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi arvamuste, kavatsuste ja toimingute 

kohta;  

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 

järjendina;  

 oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on oma seisukohti selgitada;  

 mõistab igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja juhiseid;  

 mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne on selge 

ja tekst üldkeelne;  

 mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, uudisreportaaž) kui räägitakse suhteliselt 

aeglaselt ja selgelt;  

 suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda 

infot teksti eri osades või mitmest tekstist;  

 oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest 

või kuulatud muusikast;  

 kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre;  

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intrevjuu käigus täpsustavaid küsimusi 

küsides ja saadud infot kontrollides;  

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisvalt täpseid loengumärkmeid, kui teema on 

tuttav ning tekst on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega.  

 

Õppetegevused 9. klassis: 

9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 

kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 

peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 

tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 

lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 

loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad 

lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning 

märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 



teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, 

avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;  

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, 

filmid);  

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated);  

4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;  

5) projektitööd;  

6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

7) rolli- ja suhtlusmänge;  

8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, 

internet). Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas.  

 

Hindamine 9. klassis: 

9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 9. klassis 

mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust 

koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa 

ja ainekava sätetest. 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Grammatika sisu III kooliastmes klassiti 

 



Teemad  Grammatika sisu 

Lauseõpetus  7. klass 

  Põimlaused; fraaside ja lausete ühendamine; It/there lause algul; kokku-ja 

  

lahkukirjutamise põhijuhud; kirjavahemärgid (jutumärgid); sõnade 

poolitamise 

  põhireeglid (liitsõnad); 

  8. klass 

  Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved); 

  kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad sidesõnad (however, though). 

  9. klass 

  Tingimuslaused (I-III tüüp) Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, 

  korraldused, palved); kirjavahemärgid (jutumärgid) Alistavad sidesõnad 

  (however, though). 

Tegusõna 7. klass 

 Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 

 

tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); tuleviku 

väljendamise 

 erinevad võimalused. 

 8. klass 

 Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 

 

tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); umbisikuline 

tegumood 

 

(Present Simple/ Past Simple); modaaltegusõnad (have to, ought, should, 

would); 

 tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise erinevad võimalused. 

 9. klass 

 Modaaltegusõnad (have to, ought, should, would); harvemini esinevad 

 

ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline tegumood (Past 

Perfect, 

 

Present Perfect Continuous); umbisikuline tegumood (Present Simple/ 

Past Simple); 

 tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise erinevad võimalused. 

Nimisõna 7. klass 

 Liitnimisõnad. 

 8. klass 



 

Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine isikunimede ja 

geograafiliste 

 nimedega; liitnimisõnad. 

 9. klass 

 Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; väljendid artiklitega ja ilma; 

 liitnimisõnad. 

Omadussõna 7. klass 

 Omadussõnade võrdlusastmed. 

 8. klass 

 Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); enough/too + omadussõna; 

 

eritüvelised võrdlusastmed (old-elder); omadussõnade kasutamine 

rahvusest ja 

 

kodakondsusest kõneldes; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… 

than); 

 so/such+ omadussõna. 

 9. klass 

 Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); omadussõnade võrdlemine 

 (as…as, more… than); so/such+ omadussõna. 

Asesõna 7. klass 

 Umbisikulised asesõnad (it, there). 

 8. klass 

 Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

 9. klass 

 Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

Eessõna 7. klass 

 Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 

 Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

 8. klass 

 Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 

 Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

 9. klass 

 Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 

 Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

Arvsõna 7. klass 

 Lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud. 



 8. klass 

 Aritmeetilised põhitehted. 

 9. klass 

 Protsent; kümnendmurrud; Arvsõna “0” erinev lugemine. 

Määrsõna 7. klass 

 Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad 

 määrsõnad. 

 8. klass 

 Ebareeglipärased määrsõnad. 

 9. klass 

 Määrsõnade liigid ja võrdlemine; määrsõna koht lauses. 

Sõnatuletus 7. klass 

 Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (un-)ja järelliited (,-ous,-ship) nimi-, 

 omadussõnade moodustamiseks. 

 8. klass 

 

Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (re-)ja järelliited (-ness,-ion,-ous) nimi-, 

omadus- 

 , tegusõnade moodustamiseks. 

 9. klass 

 Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja järelliited nimi-, omadus-, tegusõnade 

 moodustamiseks. 

 

3.4.7. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti III kooliastmes 

 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid III kooliastmes klassiti lähtuvalt 

skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 

hindamine: 

 

Toimingud  Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  7. klass 

Üldine  Oskab esitada üldsõnalisi, mõttepauside ja mõningate keelevigadega 

rääkimisoskus  

kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid 

lihtsate 

  lausetega 



  8. klass 

  Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi ja mõningate 

  

keelevigadega kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, 

väljendades 

  mõtteid lihtsate lausete järjendina. 

  9. klass 

  Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma 

  huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete 

  järjendina. 

Skaalatabel 2.  7. klass 

Pikk monoloog:  Oskab jutustada. 

kogetu  8. klass 

kirjeldamine  

Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab kirjeldada tegelikke 

või 

  kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja 

  kirjeldada oma muljeid. 

 9. klass  

 Oskab jutustada. Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab  

 

kirjeldada tegelikke või kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada 

raamatu  

 või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. Oskab vahendada ootamatute  

 sündmuste (nt õnnetusjuhtumite) üksikasju. Oskab üksikasjalikult  

 vahendada kogetut, kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid. Oskab  

 võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada,  

 väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. Oskab sirgjooneliselt  

 väljenduda oma huvivaldkonna teemade piires.  

   

Skaalatabel 3. 7. klass -  

Pikk monoloog: 

  

8. klass 

 

  

põhjendamine ja Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid. 

 

  

selgitamine (nt 

9. klass 

 

  



väitluses) 

Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. 

 

  

Skaalatabel 4. 7. klass  

Teadete edastamine 

Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 

olukorras.  

 Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata siiski mõistetav.  

 8. klass  

 Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases  

 

koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist 

hoolimata  

 siiski mõistetav.  

 9. klass  

 Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases  

 

koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist 

hoolimata  

 siiski mõistetav.  

Skaalatabel 5. 7. klass  

Suuline esinemine Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal,  

 väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt.  

 8. klass  

 Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal,  

 

väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt välja 

tuua  

 asja tuuma.  

 9. klass  

 Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal,  

 

väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt välja 

tuua  

 

asja tuuma. Oskab vastata esinemisjärgsetele küsimustele, mõnikord 

(kui  

 küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata.  

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)  

Skaalatabel 6. 7. klass  

Üldine Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste. Kasutab  

kirjutamisoskus sõnaraamatut.  



 8. klass  

 Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste.  

 9. klass  

 Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste, ühendades  

 lühemaid lauseid lihtsa järjendina.  

Skaalatabel 7. 7. klass  

Loovkirjutamine Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi.  

 Oskab lugu kirja panna.  

 8. klass  

   

 

Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja 

reaktsioone  

 lihtsa seotud tekstina.  

 9. klass  

 

Oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel 

tuttavatel  

 teemadel. Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja  

 reaktsioone lihtsa seotud tekstina. Oskab kirjeldada tegelikku või  

 kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi. Oskab lugu kirja panna.  

Skaalatabel 8. 7. klass -  

Kirjalikud 

  

8. klass  

ülevaated ja 

Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis ettekandeid, kus esitab 

tava  

arvamusavaldused pärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.  

 9. klass  

 

Oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale huvipakkuval 

teemal.  

 Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust  

 igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta.  

Skaalatabel 9. 7. klass  

Oma jutu Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades  

läbimõtlemine vajaduse korral sõnumit ja kasutab vajadusel lausemalle.  

 8. klass  

 Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades  



 vajaduse korral sõnumit.  

 9. klass  

 

On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid, 

küsides  

 tagasisidet.  

Skaalatabel 10. 7. klass  

Keeleoskuslünkade 

Oskab emakeelset sõna võõrapärastada, küsides üle, kas temast saadi 

aru.  

kompenseerimine 8. klass  

 

Oskab mõistet edasi anda mingi sagedasema ligilähedase tähendusega 

sõna  

 abil, paludes end parandada.  

 9. klass  

 

Oskab objekte kirjeldada tunnuste kaudu, kui vajalik sõna ei meenu. 

Oskab  

 vajalikku tähendust edasi anda mingi asendusväljendiga.(nt „pehme  

 magamise karu“ tähenduses „kaiuskaru“).  

Skaalatabel 11. 7. klass -  

Oma kõne 

  

8. klass  

jälgimine ja 

Oskab küsida kinnitust kasutatud keelendi õigsuse kohta. Oskab 

katkenud  

parandamine vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat.  

 9. klass  

 Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit, kui  

 vestluspartner sellele tähelepanu juhib.  

Kuulamistoiming (kuulamine)  

Skaalatabel 12. 7. klass  

Üldine Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest  

kuulamisoskus 

tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal 

ajal jne.  

 Vajadusel küsib üle.  

 8. klass  

 Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest  

 tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal  



ajal jne. 

 9. klass  

 Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud  

 teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui  

 hääldus on selge ja tuttavlik.  

Skaalatabel 13. 7. klass  

Emakeelekõnelejate Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et  

vestluse mõistmine kõneldakse üldkeeles, hääldus on selge ning tempo ei ole väga kiire.  

 8. klass  

 Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et  

 kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.  

 9. klass  

 Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et  

 kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.  

Skaalatabel 14. 7. klass -  

Elava esituse 

  

8. klass  

kuulamine Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat juttu tuttaval teemal, kui  

 kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge.  

 9. klass  

 

Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on 

tuttav,  

 sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus selge.  

Skaalatabel 15. 7. klass  

Teadaannete ja Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre, kui on võimalik vajadusel üle  

juhiste kuulamine küsida.  

 8. klass  

 Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre.  

 9. klass  

 

Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. Mõistab lihtsamat tehnilist 

või  

 

suunavat infot, näiteks igapäevaste toodete-teenustega seotud 

juhendeid ja  

 juhiseid.  

Skaalatabel 16. 7. klass  



Meediakanalite ja 

Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on 

tuttav,  

salvestiste jutt suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine.  

kuulamine 8. klass  

 

Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on 

tuttav,  

 jutt suhteliselt aeglane ja selge.  

 9. klass  

 Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui  

 teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne.  

Lugemistegevus (lugemine)  

Skaalatabel 17. 7. klass  

Üldine Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema on tuttav ja  

lugemisoskus keelekasutus lihtne.  

 8. klass  

 Loeb lihtsat faktiteavet, kui teema kuulub tema huvivaldkonda. Kasutab  

 sõnaraamatut.  

 9. klass  

 Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema  

 huvivaldkonda.  

Skaalatabel 18. 7. klass  

Kirjavahetuse 

Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju, kui seal 

on  

lugemine kasutatud lihtsat sõnavara.  

 8. klass  

 

Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, 

mis  

  lubab pidada regulaarset kirjavahetust, kuid vajab selleks välist abi. 

   

  9. klass 

  

Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, 

mis 

  lubab pidada regulaarset kirjavahetust. 

Skaalatabel 19.  7. klass 

Eesmärgipärane  Oskab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstides (kirjad, 



brošüürid 

lugemine  ja lühemad dokumendid). 

  8. klass 

  Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida 

  otsitav teave. 

  9. klass 

  Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida 

  otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. 

Skaalatabel 20.  7. klass 

Lugemine info  Leiab lihtsas leheloos olulisema, kui teema on tuttav. 

hankimiseks ja  8. klass 

arutlemiseks  Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. 

  9. klass 

  

Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. Mõistab käsitletava 

teema 

  arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. 

Skaalatabel 21.  7. klass 

Juhiste lugemine  Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel kasutab 

  sõnaraamatut ja küsib abi. 

  8. klass 

  Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel kasutab 

  sõnaraamatut. 

  9. klass 

  Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. 

Audiovisuaalne tegevus 

Skaalatabel 22.  7. klass 

Telesaadete ja  Suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt 

filmide vaatamine  aeglane ja selge. 

  8. klass 

  

Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus süžeed kannavad ning 

jutt 

  on selge ja keel lihtne. 

  9. klass 

  Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust ja 

  uudisreportaažist), kui teema pakub huvi ning räägitakse suhteliselt 



aeglaselt 

  ja selgelt. 

Vastuvõtustrateegi

ad  

Skaalatabel 23.  7. klass 

Vihjete tabamine ja  

Oskab konteksti põhjal, mõningasel välisel suunamisel, tuletada 

juhuslike 

järeldamine  

tundmatute sõnade tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse 

teema 

(suuline ja kirjalik  on tuttav. 

suhtlus)  8. klass 

  

Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähendust 

ja 

  järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. 

  9. klass 

  Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema kuulub tema huvi 

  valdkonda. Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade 

 tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. 

  

Suuline suhtlus  

Skaalatabel 24. 7. klass 

Üldine suuline Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades. 

suhtlus 8. klass 

 On võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav. 

 Oskab avaldada arvamust, anda ja küsida infot igapäevaelu või isiklike 

 

asjade kohta (nt perekond, harrastused, kool, reisimine, 

päevasündmused). 

 9. klass 

 

Saab üsna hästi hakkama vestlusega, kui see puudutab tema kooliasju 

või 

 

huvialasid. Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; tuleb toime 

vähem 

 tuttavas olukorras ja oskab selgitada, milles seisneb probleem. Oskab 

 väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt filmid, 

 raamatud, muusika). 



Skaalatabel 25. 7. klass 

Emakeelse 

Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega ja lihtsa 

sõnavaraga 

vestluskaaslase 

pöördumist, kuigi on vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase 

korrata. 

mõistmine 8. klass 

 

Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, 

kuigi on 

 

vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata ning sõnastada 

teiste 

 sõnadega. 

 9. klass 

 

Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, 

kuigi on 

 vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata. 

Skaalatabel 26. 7. klass 

Vestlus Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust; oskab 

 sellistele emotsioonidele reageerida. 

 8. klass 

 Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda 

 arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab 

 9. klass 

 Suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on tuttav. Suudab 

 

igapäevasuhtluses jälgida selgelt artikuleeritud kõnet, mõningaid sõnu 

või 

 fraase võib siiski paluda korrata. Suudab osaleda vestluses või 

 mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt 

 

öelda tahab. Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja 

ükskõiksust; 

 oskab sellistele emotsioonidele reageerida. 

Skaalatabel 27. 7. klass 

Vaba mõttevahetus 

Oskab end mõistetavaks teha, kui avaldab arvamust praktilistes asjades 

(nt 

(sõprade ringis) 

kuhu minna, mida teha, kuidas korraldada väljasõitu vms). Oskab 

viisakalt 



 väljendada veendumusi, arvamusi, nõustumist ja nõustumatust. 

 8. klass 

 

Saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba mõttevahetuse 

põhisisust, 

 

kui kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge. Oskab esitada oma 

vaatenurka 

 või arvamust ja küsida teiste omi, kui kõneaine talle huvi pakub. 

 9. klass 

 

On võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, kui vestlus 

partnerid 

 

hoiduvad idioome kasutamast ja nende hääldus on selge. Oskab 

avaldada 

 

arvamust mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt muusika, filmid). 

Oskab 

 selgitada, milles seisneb probleem. Oskab lühidalt kommenteerida teiste 

 

arvamusi. Oskab kõrvutada ja võrrelda vastakaid arvamusi: pidada aru 

selle 

 üle, mida teha, kuhu minna, keda või mida valida jne. klass 

Skaalatabel 28. 7. klass 

Ametlikud Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, kus 

arutelud ja vahetatakse faktiteavet, jagatakse korraldusi või otsitakse lahendusi 

koosolekud 

praktilistele küsimustele, seda tingimusel, et kasutatakse ühiskeelt ja 

hääldus 

 on selge. 

 8. klass 

 Saab hästi hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega on 

 raskusi. 

 9. klass 

 Suudab mõista suurt osa töisest jutust, kui ei kasutata palju kinnistunud 

 väljendeid ja hääldus on selge. Saab hästi hakkama oma vaatekoha 

 

esitamisega, kuid väitlemisega on raskusi. Suudab osaleda tuttavat 

teemat 

 

puudutavas tavalises töises arutelus, kus vahetatakse faktiteavet, 

jagatakse 

 korraldusi või otsitakse lahendusi praktilistele küsimustele, seda 



tingimusel, 

 et kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge. 

Skaalatabel 29. 7. klass 

Eesmärgipärane On üldjoontes võimeline jälgima, mida räägitakse. 

koostöö 8. klass 

 

Oskab teiste öeldut osaliselt korrata, et kindlustada vastastikust 

mõistmist. 

 Oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab lahenduse otsimist või 

 

edasise tegutsemisviisi valikut. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada 

oma 

 arvamust ja suhtumist. Oskab ärgitada teisi oma arvamust väljendama. 

 9. klass 

 

On võimeline jälgima, mida räägitakse, kuid kiire ja pika jutu korral 

võib 

 

aeg-ajalt paluda kordamist või selgitust. Oskab selgitada, milles on 

probleem, 

 

pidada aru edasise tegutsemise üle ja võrrelda vastandlikke 

tegutsemisviise. 

 Oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. 

Skaalatabel 30. 7. klass 

Toimingud 

Saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks 

valmistumisel 

kaupade ja teenuste (nt reisibüroos)või reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida kaassõitjalt, 

ostmisel millises peatuses maha minna). 

 8. klass 

 

Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm 

sõitudel, 

 reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi ametnikega. 

 9. klass 

 

Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm 

sõitudel, 

 

reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi ametnikega. 

Tuleb 

 

toime ebatavalisemates olukordades, mis võivad ette tulla poes, 

postkontoris 



 ja pangas (nt ebasobiva ostu tagastamine). Oskab esitada kaebust. Saab 

 

hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel 

(nt 

 

reisibüroos)või reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida kaassõitjalt, 

millises 

 peatuses maha minna). 

Skaalatabel 31. 7. klass 

Infovahetus Oskab välja otsida ja edastada lihtsat faktiteavet. 

 8. klass 

 Oskab küsida ja järgida üksikasjalikke juhtnööre. Oskab hankida 

 üksikasjalikku lisateavet. 

 9. klass 

 

Oskab oma toimevaldkonna piires võrdlemisi usaldusväärselt 

vahendada, 

 kontrollida ja kinnitada tüüpilist või ebatüüpilist faktiteavet. Oskab 

 

kirjeldada mingi toimingu käiku ja anda üksikasjalikke juhtnööre. 

Oskab 

 resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud ja 

 

dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende kohta 

arvamust 

 ja vastata täpsustavatele küsimustele. 

Skaalatabel 32. 7. klass 

Küsitleja ja vastaja 

Oskab ettevalmistatud küsimuste toel teha lihtsat intervjuud. Suudab 

esitada 

roll mõne ettevalmistamata küsimuse. 

 8. klass 

 Võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada algatusvõimet (nt 

 vahetada teemat), kuid üldiselt toetub siiski tugevalt küsitlejale. 

 9. klass 

 Oskab anda konkreetset infot, kui seda intervjuul või konsultatsioonil 

 

küsitakse (nt kirjeldada arstile sümptomeid), kuid esitab seda 

üldsõnaliselt, 

 

ilma üksikasjadesse laskumata. Oskab läbi viia ettevalmistatud 

intervjuud, 

 kontrollida ja üle küsida infot; aeg-ajalt võib paluda öeldut korrata, eriti 



kui 

 küsitletav räägib liiga kiiresti või pikalt. 

Kirjalik suhtlus  

Skaalatabel 33. 7. klass 

Üldine kirjalik Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 

suhtlus 8. klass 

 

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku 

teavet 

 või edastades seda teistele. 

 9. klass 

 

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku 

teavet 

 või edastades seda teistele; suudab edastada kõige olulisemat. 

Skaalatabel 34. 7. klass 

Kirjavahetus Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 

 8. klass 

 

Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult vahendada kogemusi, tundeid 

ja 

 sündmusi. 

 9. klass 

 Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi 

 mõtteid abstraktsetel ja kultuuriteemadel (nt muusika, filmid). 

Skaalatabel 35. 7. klass 

Teated, sõnumid ja 

Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet 

sõpradele. 

plangid 8. klass 

 

Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet 

sõpradele, 

 

teenindajatele, õpetajatele jt, kellega ta igapäevaelus kokku puutub; 

suudab 

 edastada kõige olulisemat. 

 9. klass 

 Oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on infot saada või probleeme 

 selgitada. 

Interaktiivsed strateegiad 



Skaalatabel 36. 7. klass 

Suhtlusaktiivsus 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada väga lihtsat silmast silma vestlust, 

kui 

(vooruvahetus) kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. 

 8. klass 

 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui 

kõneaine 

 on talle tuttav või huvipakkuv. 

 9. klass 

 Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 

 võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 37. 7. klass 

Suhtluskoostöö 

Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist ja 

hoida 

 juttu õigel kursil. 

 8. klass 

 Oskab teisi mõttevahetusse kaasata. 

 9. klass 

 

Oskab kasutada põhisõnavara ja -strateegiaid, et vestlust või 

diskussiooni 

 

ülal hoida. Oskab kokku võtta, kuhu diskussiooniga välja on jõutud, 

aidates 

 kaasa teemas püsimisele. 

Skaalatabel 38. 7. klass 

Selgituste palumine Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist lihtsamate sõnadega. 

 8. klass 

 Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist. 

 9. klass 

 Oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi. 

Tekstid  

Skaalatabel 39. 7. klass 

Märkmete Oskab loengumärkmeid teha võtmesõnade kujul, kui tegemist on tuttava 

tegemine (loengus, teemaga ning tekst esitatakse lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 

seminaril jm) 8. klass 

 Oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, milledes on 



 mõningad ebatäpsused ja lüngad, kui teema kuulub tema huvivaldkonda 

 ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt. 

 9. klass 

 

Oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, 

kui 

 

teema kuulub tema huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja 

loogiliselt. 

Skaalatabel 40. 7. klass 

Töö tekstiga 

Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 

kasutades 

 originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 

 8. klass 

 

Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 

kasutades 

 originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. Suudab teha sellest 

 lühikokkuvõtte teistele. 

 9. klass 

 Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 

 

kokkuvõtte. Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja 

panna, 

 kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 

Suhtluspädevus  

Skaalatabel 41. 7. klass 

Üldine keelepagas 

Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, 

huvialad, 

 töö, reisimine, päevasündmused). Piiratud sõnavara võib põhjustada 

 kordamist või ka sõnastusraskusi. 

 8. klass 

 

Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, 

huvialad, 

 töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla takerdusi ja 

 kaudset väljendust. 

 9. klass 

 Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt 

 selgitada mõtte või probleemi tuuma ja avaldada arvamust abstraktsetel 



või 

 kultuuriteemadel (nt muusika ja filmid). 

Skaalatabel 42. 7. klass 

Sõnavara ulatus 

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (perekond, 

huvialad), 

 kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

 8. klass 

 

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (kool, reisimine), 

kuigi 

 vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

 9. klass 

 

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (päevasündmused), 

kuigi 

 vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

Skaalatabel 43. 7. klass 

Sõnakasutus Valdab 7. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 

 

vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja 

olukord 

 on võõras 

 8. klass 

 Valdab 8. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 

 

vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja 

olukord 

 on võõras 

 9. klass 

 Valdab 9. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 

 

vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja 

olukord 

 on võõras. 

Skaalatabel 44. 7. klass 

Grammatika Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 

korrektsus moodustusmalle. Esineb vigu, kuid need ei takista üldjuhul mõistmist 

 8. klass 

 Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 

 moodustusmalle. 



 9. klass 

 

Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki 

emakeele 

 mõju on märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Skaalatabel 45. 7. klass 

Häälduspädevus Hääldus on üldiselt arusaadav, kuigi tuntav on võõras aktsent ja küllalt 

 sageli esineb hääldusvigu. 

 8. klass 

 

Hääldus on arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast aktsenti ja 

küllalt 

 sageli esineb hääldusvigu. 

 9. klass 

 

Hääldus on selge ja arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast 

aktsenti ja 

 hääldusvigu. 

Skaalatabel 46. 7. klass 

Õigekirjaoskus 

Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb selliseid 

vigu, 

 mis kohati takistab teksti jälgimist. 

 8. klass 

 

Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb vigu, mis 

küll 

 moonutavad mõtet, kuid sellegi poolest on võimalik tekstist aru saada. 

 9. klass 

 

Kirjutamine, kirjavahemärgistus ja teksti paigutus on sedavõrd 

korrektne, et 

 ei sega jälgimist. Oskab üsna arusaadavalt kirjutada. 

Skaalatabel 47. 7. klass 

Keelekasutuse 

Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi 

väljendeid ja 

 

 



olukohasus neutraalset keelt. 

 8. klass 

 Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. 

 9. klass 

 

Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi 

väljendeid ja 

 neutraalset keelt. Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. On 

 

teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada oma ja võõrast kultuuri 

ning 

 tähele panna olulisemaid erinevusi kommetes, hoiakutes, 

 väärtushinnangutes ja uskumustes. 

Skaalatabel 48. 7. klass 

Keelekasutuse 

Oskab paindlikult kasutada lihtsaid keelevahendeid, et väljendada 

vajalikku. 

paindlikkus 8. klass 

 Oskab mõningate raskustega kohandada oma väljendust, et tulla toime 

 ebatüüpilises olukorras. 

 9. klass 

 Oskab kohandada oma väljendust, et tulla toime ebatüüpilises ja isegi 

 keerulises olukorras. 

Skaalatabel 49. 7. klass 

Vooruvahetus 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui 

kõneaine 

 on talle tuttav või huvipakkuv. 

 8. klass 

 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada arutelu, kui kõneaine on talle tuttav 

või 

 huvipakkuv. 

 9. klass 

 Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 

 võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 50. 7. klass 

Teemaarendus 

Oskab jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid üldjuhul lihtsate 

lausete 

 järjendina, kuid esineb ka sidumata lauseid. Esineb takerdusi ja 



mõttepause. 

 8. klass 

 Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate 

 lausete järjendina. Esineb takerdusi ja mõttepause. 

 9. klass 

 Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate 

 lausete järjendina. 

Skaalatabel 51. 7. klass 

Teksti selgus ja 

Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud 

järjendiks, 

sidusus kuid harvem kasutatavate sidesõnade kasutamisel esineb vigu. 

 8. klass 

 

Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud 

järjendiks, 

 kuid teksti sidususes esineb mõningaid puudusi. 

 9. klass 

 Oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud 

 järjendiks. 

Skaalatabel 52. 7. klass 

Kõne ladusus 

Suudab jätkata kõrvalise abiga, kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse 

sattub 

 ja kõnes seetõttu pause tekib. 

 8. klass 

 

Oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb 

sageli 

 pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. 

 

 

 

 



 9. klass 

 

On võimeline võrdlemisi vabalt väljenduma. Suudab jätkata kõrvalise 

abita, 

 

kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse satub ja kõnes seetõttu pause 

tekib. 

Skaalatabel 53. 7. klass 

Väljendustäpsus Suudab edastada lihtsat ja pakilist teavet, anda edasi kõige olulisemat. 

 8. klass 

 Oskab arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet. 

 9. klass 

 Oskab üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma. 

 


