
VENE KEELE AINEKAVA 6. KLASS 
 

Pädevused klassi lõpuks: 
1. Tunneb tähestikku 
2. On omandanud korrektse häälduse ja ettenähtud sõnavara 
3. On omandanud õiged kirjutamisviisid 
4. Loeb soravalt teksti ja mõistab selle sisu 
5. Vastab küsimustele 
6. Oskab töötada sõnastikuga 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
TEEMAD: 
1. Tähestik 
2. Sõnavara omandamine 
3. Venemaa ajalugu ja kultuur 
4. Kuud ja nädalapäevad 
5. Minu perekond 
6. Numbrid 
7. Kes ma olen? 
8. Elukutsed 
9. Tegusõnade pööramine 
10. Värvid 
11. Maad ja riigid 
12. Kool ja õppeained 
13. Omadussõnad 
14. Tegusõna ajavormid 
15. Nimi- ja omadussõna käänamine 
16. Küsimuste moodustamine 
LÄBIVAD TEEMAD: 
1. Mina ise ja minu perekond 
2. Kool ja õppimine 
3. Aastaajad, kuud, päevad 
4. Tegusõnade pööramine 
5. Nimi- ja omadussõnade käänamine 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
1. Vene keele päeva läbiviimine 
2. Vene muinasjutu esitlus 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
1. Keeled – võrdlev grammatika 
2. Ajalugu – Venemaa ajalugu ja kultuur 
3. Geograafia – geograafiline asend, üldandmed 
4. Matemaatika – numbrid, liitmine ja lahutamine 

 
  



Kasutatav õppekirjandus: 
J. Kortšagina. Kutse Venemaale 
J. Kortšagina. Vene keele töövihik 6. kl. 
Ajakiri Murzilka 
venekeelsed ajalehed, ajakirjad 

 
 

Aine õppe-eesmärgid 
1. Õpilane huvitub keele õppimisest 
2. Hääldusoskuse kujundamine (korrektne hääldus, rõhk ja intonatsioon) 
3. Kirjutamisoskuse kujundamine (tähestik, ärakiri, etteütlused) 
4. Lugemisoskuse kujundamine (teksti sorav lugemine, mõistmine, küsimustele 
vastamine, sõnaraamatu kasutamine) 
5. Kuulamisoskuse kujundamine (õpetaja antud korralduste kuulamine, küsimustele 
vastamine, teksti kuulamine) 
6. Kõnelemisoskuse kujundamine (dialoogid, rollimängud, pildi kirjeldamine) 

 
 
VENE KEELE AINEKAVA,  7 KLASS 
 

Pädevused klassi lõpuks: 
1. Oskab väljendeid ainekavas esitatud temaatika piires 
2. Oskab suhelda vastavaid väljendeid kasutades 
3. Oskab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, kellaaegu 
4. Oskab kirjutada aadressi 
5. Oskab õigesti kasutada arv-, ase, tegu- ja eessõnu 
6. Oskab lugeda ja tõlkida teksti ning küsimustele vastata 
 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
1. Sport ja spordimängud, olümpiamängud, spordialad (mängima mida? Tegelema 
millega?) 
2. Ekskursioonid. Transpordiliigid. Kui palju maksab pilet? Aeg, kuu, kuupäev. 
3. Pühad. Vene ja Eesti pühad. Õnnesoovid. Kingitused. Küllakutsed ja õnnitlused. 
 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
1. Teehommik 
2. Konkurss parima õnnitluskaardi tegijale 
3. Mäng „Kes tahab saada miljonäriks?“ 
4. Vene keele päevadel osalemine 
5. Konkurss „Parim ainetundja“ 
 

 
  



Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Riigid ja nende kultuur (ajalugu, geograafia, kirjandus) 
Vaba aja veetmine. Kodu ja kool. Sport (kehaline kasvatus, muusika, geograafia) 
Igapäevaelu (kirjandus, matemaatika, füüsika, keemia) 
 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
J. Kortšagina. Kutse Venemaale 
J. Kortšagina. Vene keele töövihik 
 

 
VENE KEELE AINEKAVA,  8. KLASS 
 

Pädevused klassi lõpuks: 
1. Oskab lugeda ja tõlkida teksti ja vastata küsimustele 
2. Oskab kasutada grammatiliselt õiget keelt 
3. Oskab jutustada ainekavas etteantud teemadel 
4. Oskab kasutada internetti 
5. Oskab kirjutada lihtsamat kirja 
6. Oskab kasutada sõna- ja käsiraamatuid ja teatmeteoseid 
 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
1. Internet, elektrooniline aadress 
2. Sõidame Venemaale (viisa, pilet, toll, piirivalve, kuidas sõita, kuidas minna, tee 
juhatamine, transport, valuutavahetus, hädaabinumbrid, vaatamisväärsused 
3. Teater (piletid, kavaleht, etendus, rõdu, saal), draama-, nuku-, ooperi- ja balletiteater 
4. Kino (filmižanrid, seansid, kinoaforismid, filmiklassika) 
5. Eestimaa (vaatamisväärsused, laulupidu, muuseumid, legendid) 
6. Euroopa keelemapp (keelepass, keelelugu, kaust, sertifikaadid, diplomid, 
keeletasemed), kuulamine, lugemine, kiri rääkimine 
7. Enesetunne (haigused, arst, med. õde, ravimid) 
8. Ended 
9. Venelased ja eestlased. Erinevad ja sarnased (kultuuritraditsioonide erinevused) 
10. Nimisõna, omadussõna, määrsõna 
11. Tegusõnade pööramine 
12. Käänded 
 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
Vene keele päev 
Konkurss „Parim ainetundja“ 
 

 
  



Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Riigid ja nende kultuur (ajalugu, geograafia, kirjandus) 
Internet (infotehnoloogia) 
Vaba aja veetmine. Sport (kehaline kasvatus, terviseõpetus) 
Igapäevaelu (kirjandus, matemaatika, füüsika, keemia) 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
I. Mangus. Vene keel: kiirelt ja lõbusalt 
I. Mangus. Vene keele töövihik 
 

 
 
VENE KEELE AINEKAVA,  9. KLASS 
 

Pädevused klassi lõpuks: 
1. On omandanud väljendid ainekavas esitatud temaatika piires 
2. Loeb, tõlgib teksti, vastab küsimustele ja moodustab küsimusi teksti põhjal 
3. Jutustab teksti 
4. Jutustab ainekavas ettenähtud teemadel 
5. Kasutab õigesti käändeid 
6. Pöörab õigesti tegusõnu 
7. Oskab kirjutada kirja 
8. Oskab kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid 
9. Loeb infot internetist 
 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
1. Mina (vanus, kontaktandmed, huvid, vaba aeg, enesetunne) 
2. Perekond ja kodu (sugulased, korter) 
3. Igapäevased tegevused (tervislik eluviis, kodused tööd, toit, menüü 
4. Minu kool (klass, elukutsevalik) 
5. Meedia (raadio, TV, ajalehed, ajakirjad) 
6. Euroopa Liit (maad, rahvused, keeled) 
7. Venemaa (vaatamisväärsused, ilm) 
8. Eestimaa (vaatamisväärsused) 
9. Venemaa tuntud inimesed (Puškin, Tšaikovski, Peeter I) 
10. Eessõnad, sidesõnad, tegusõnade pööramine, nimisõnade ja omadussõnade 
käänamine 
 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
Vene keele päev 
Referaat Venemaa tuntud inimestest 
 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
I. Mangus. Vene keel: kiirelt ja lõbusalt 
I. Mangus. Vene keele töövihik 
T. Kasesalu. Saame sõpradeks 


