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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Võõrkeelte õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et õpilane: 

1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toime 

tulla; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;  

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;  

5) analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused 

 

Õpitulemused 

Kuulamine 

 Saab aru vahetussuhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 

seotud teemal. 

 Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

Lugemine 

 Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, 

veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid).  

 Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed  

 Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja internetist.  

Rääkimine 

 Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest.  

 Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. 

Kirjutamine 

 Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 

tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

  Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke 

 Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. 

 Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. 

 

 

 

 

 



Õppesisu 

1. Kultuur ja loovus (kultuur kui loovus)  

1.1 Erinevad jutuliigud. 

1.2 Romantika lugu. 

1.3 Tunded ja emotsioonid. 

Põhimõisted: narrating a story, use of senses and feelings. 

Grammatika: Reported Speech 

2. Inimene ja ühiskond (inimene osana loodusest) 

2.1 Loodusõnnetuste liigid. 

2.2 Maavärin Los Angeleses 

2.3 Õnnetuste põhjused. 

2.4 Õnnetuste ennetamine. 

Põhimõisted: survival techniques, description of accidents, news reports. 

Grammatika: Conditionals, wishes. 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest kooli õppekava hindamise korralduse sätetest.  

 

Läbivad teemad 

Kultuuriline identiteet, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus. 

 

Lõimimise võimalused muude õppeainetega 

Теema „Kultuur ja loovus“ seostub kirjanduse, ajaloo ja bioloogiaga. Теema „Inimene ja 

ühiskond“ seostub geograafia ja kirjandusega.   

 

Klassi- ja kooliväline tegevus 

 

 loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi); 

 referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; 

 projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine); 

 osavõtt olümpiaadidest ja konkurssidest 
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