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2.2. Ainevaldkond võõrkeeled 

 

Kursuse nimetus: B2 taseme võõrkeele kirjalik eneseväljendus   

Kursuse eesmärk:  

Õpilane omandab kirjaliku eneseväljendusoskuse tasemel, mis võimaldab adekvaatset stiili ja 

keelendeid kasutades vastavalt vajadusele produtseerida asjakohaseid tekste (tarbekiri, essee, 

aruanne, jutustus, artikkel, arvustus). 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Ametliku ja mitteametliku stiili erinevuste analüüs  näidistekstide põhjal 

2. Tarbekirjade koostamine  ja redigeerimine ( nt seletuskiri, avaldus, kaebus, infopäring ) 

3. Loovtööde kirjutamine, teksti toimetamine, näidistekstide analüüs (essee, aruanne, jutustus, 

artikkel, arvustus) 

4. Teksti sidususe, loogilise ülesehituse ning teemakohase probleemipüstituse ja -arendamise 

praktiseerimine nii keskendudes üksikutele tähelepanu all olevatele osadele eraldi kui kogu 

tekstile tervikuna. 

 

Kursuse nimetus: B2 taseme võõrkeele grammatika 

Kursuse eesmärk: 

Korrata gümnaasiumi õppekavas antud grammatikat, kinnistada neid teadmisi erinevate 

tekstide  ja harjutuste abil. Kasutada oma teadmisi nii kirjalikus kui suulises kõnes. 

Õpitulemused:  

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Õigekirjasüsteemi kordamine: teksti sidusus (cohesion); kirjavahemärgid (koolon, 

semikoolon); 

tingimuslausete kõik tüübid. Isikuline tegumood (Past Perfect Continuous, Future 

Perfect; Perfect Continuous, Future Perfect Continuous,Future Perfect); umbisikuline 

tegumood (Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous, Future Perfect), Modal 

verbs; kausatiiv (have sth done); unreal past (wish, suggest). Tegusõna mittepöördelised 

vormid (oleviku ja mineviku kesksõna), konstruktsioonid infinitiivi ja gerundiumiga; 

liitsihitis.  

Kahekordne omastav kääne ainsuse ja mitmuse erijuhud (every, none, all ……) 

ladina/kreeka laensõnade erandlik mitmus (curriculum), nimisõnalised fraasid; artikli 

asendajad, artikli kasutamise erijuhud. 

Nimi-, tegu- ja omadussõnalised fraasid eessõnadega. 

Mitmetähenduslikud määrsõnad (badly, shortly), omadus-, side- ja eessõnadega vormilt  

kokkulangevad määrsõnad (off, since); partiklitega kokkulangevad määrsõnad (over, up). 

Ees‐ ja järelliited nimi‐, omadus-, tegusõnade moodustamiseks(counter-, sub-, dis-,-dom,- 

hood-,en-, trans-). 

 

Kursuse nimetus: B2 taseme võõrkeele suuline eneseväljendus 

Kursuse eesmärk:  

Õpilane  

1. omandab suulise väljendusoskuse tasemel, mis võimaldab autentses keskkonnas iseseisvalt  



Väljavõte: kooli õppekava LISA 1, kooli valikainete kavad  

2 
 

toimida; 

2. suhtleb inglise keelt kõnelejatega kasutades teadlikult kas ametlikku või mitteametlikku  

suhtlemisstiili ja -väljendeid; 

3. on valmis sooritama inglise keele riigieksami suulist osa pöörates tähelepanu nii 

sõnavarale, asjakohasusele kui hääldusele ja intonatsioonile.  

Õpitulemused:  

Õpilane 

1. vestleb spontaanselt ja ladusalt nii konkreetsemal kui abstraktsemal teemal;  

2. selgitab oma seisukohti ning kaalub kõnealuste teemade käsitlemisel nende tugevaid ja  

nõrku külgi; 

3. arutleb etteantud teemal kasutades kindlat loogilist struktuuri – sissejuhatus - teema arendus 

– kokkuvõte. 

4. kasutab oma mõtete edastamisel funktsionaalseid väljendeid/keelendeid 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1.Arutelude temaatika: tervisesport vs võistlussport, meelelahutus (nt film ja näitekunst),  

keskkond; 

2. Funktsionaalsed keelendid: huvi väljendamine kuulatava suhtes, arvamuse avaldamine ja  

selle argumenteeritud põhjendamine, tunnete ja suhtumise väljendamine, kuulaja veenmine; 

3. Pildikirjeldus – kahe pildi või foto omavaheline võrdlemine, sarnasuste ja erinevuste  

leidmine ning seoste loomine pildil nähtu ja iseenda kogetu vahel. 

 

Kursuse nimetus: Giidindus B2 taseme võõrkeeles 

Kursuse eesmärk:  

1. Kursuse aluseks on riiklik õppekava ning kursuse põhieesmärk jätkata  õppekavas 

määratletud alusväärtuste kujundamist, esile tõstes ühiskondlikke väärtusi. 

2. Sihiseadeks jätkata õpilaste tervikliku maailmapildi arendamist, toetada õpilaste kujunemist 

analüüsivõimeliseks ja vastutustundlikuks Euroopa (linna)kodanikuks, kes on valmis 

kõlbelisteks valikuteks ning seisma Eesti kultuuri säilimise ja arenemise eest. Oluline osa on  

kujundada arusaamist  nii Euroopa riikide ajaloolistest ja kultuurilistest erisustest kui 

sarnasustest, nende omavahelisest seotusest, ka seostest Viljandiga. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

I. 

1.  Giid kui kodupaiga / riigi visiitkaart 

Üldteadmisi giidindusest, erinevad giidid 

Turistide ootused giididele; üldisemad võimalikud vead  

Giidil eeldatava isikuomadused, nõutavad kutseoskused 

Giidi kohustuslik käitumine ja kõne; riietus. Külalislahkus, väärikus. 

Veaolukorrad ja ohud; ootamatute olukordade lahendamine 

Jalutuskäigud linnas, grupiga kohtumine, ringkäigu lõpetamine  

2. Viljandi linn, selle eripära,  üldandmed, linna piirkonnad 

Viljandi linna kujunemine, seos geograafilise asukohaga, linnaõiguste omistamine 

Ajaloolised arenguetapid, tinglik etapilisus ja järjepidevus. Ühisosa, seotus teiste Euroopa 

riikidega 

Viljandi tööstusest enne ja nüüd 

Hariduselu Viljandis, koolid (alates linnaõiguste saamisest) 

3.  Lühiuurimuse koostamine ühe Viljandi linna elurajooni, eluvaldkonna, huviväärsete  

objektide või inimeste jmt kohta, töö esitlemine klassile (töö toimub paaris või väikeses 
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rühmas, õpilase soovil ka individuaalselt; valiku teemadest annab õpetaja, kokkuleppel 

õpetajaga võivad õpilased ka teema ise valida või antud teemat  muuta). 

II. 

1.Keskaegne Viljandi, Orduloss, lossipark, (Hansaliidu liikmeks saamine) 

Viljandi käekäik Liivi sõja ajal ja pärast seda 

Linna areng kuni 18.saj lõpuni, esimesed kivist hooned, taas linnaõiguste saamine;  

sellest ajast säilinud kivihooned 

Kirikud Viljandis 

19. saj. esimene pool,  tähtsaid (esimesi) objekte ja saavutusi Eestis, nt. Veevärk 

Kultuuriline edenemine, 19. saj. teine pool, rahvuslik liikumine, J. Köhler ja C.R. Jakobson  

Linnapea August Maramaa, tema visioonid ja linna areng 

Teisi tuntud isikuid, kes on olnud Viljandiga seotud (naisliikumise, kirjanduse, muusika jt 

esindajad, see temaatika võib erineda sõltuvalt klassi huvidest ja sellest, millise temaatika 

õpilased valivad eelnevalt oma lühiuurimuseks ning enda poolt koostatava linnatuuri teemaks) 

Viljandi tähtsamad kultuuritraditsioonid ja –sündmused, Teater „Ugala“; Pärimusmuusika 

Ait, Kondase Keskus 

Sporditraditsioonid, spordiga seotud objektid linnas 

Viljandi ja teiste Euroopa riikide tänapäevased kontaktid, koostöö. 

Vajalik lisateave: majutus- ja söögikohad, infokeskus, jmt. 

2. Teatud konkreetsel eriteemal linna tutvustava marsruudi koostamine õpilaste oma valikul, 

lähtuvalt huvidest (Näiteks, kirjandushuviline õpilane võib läbi mõelda tuuri, mis tutvustab 

külalistele paiku, mis on seotud Viljandis elanud kirjanikega, muusikahuviline vastavalt 

muusikutega, võib tutvustada arhitektuuriliselt väga erinevaid hooneid ja nende ajalugu jne. 

3. Hindeline giidituur kesklinnas. 

Kohustuslikud paigad ja huviväärsused, mida õpilane peab oskama korrektselt tutvustada: 

lossipark, orduloss, rippsild, Varese sild, Kondase Keskus, Jaani kirik,   Pauluse kirik, 

Raekoda, Veetorn, Viljandi muuseum, teater Ugala, Trepimägi (viidetega Viljandi järvele ja 

rannale, H. Pärnakivi kujule), Pärimusmuusika Ait, Köhleri, Jakobsoni ja J. Laidoneri 

monumendid  

Lisaks    peab teadma mõningaid tähtsamaid fakte linna ja selle traditsioonide kohta, olema 

kursis olulisemate jooksvate sündmustega ning oskama juhatada teed söögikohta, hotelli, arsti 

juurde jm. 

 

Kursuse nimetus: B2 keeletasemel õpitava võõrkeele kirjandus 

Kursuse eesmärk:  

1. Pakkuda ajaloolis-kultuurilist tausta B2 keele õpingutele. 

2. Arendada nii meie oma kultuuri kui ka võõrkeelse kultuuri mõistmist ja väärtustamist. 

3. Arendada kõiki 5 keeleoskust (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine ning korrektse 

inglise keele kasutamine). 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike  

kursuste õpitulemustega. 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Õpilane  

1. Leiab lugemise ja kuulamise  käigus vajalikku informatsiooni . 

2. Selgitab ja põhjendab oma valikuid/vastuseid. 

3. Kasutab ülesannete täitmisel vajalikke teatmeteoseid ning IKT vahendeid. 

4. Oskab oma tööd organiseerida. Oskab kasutada vajalikke IKT vahendeid ülesannete 

täitmiseks.  
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5. Leiab seoseid ajaloosündmuste ja kultuuri (kirjanduse) vahel ning oskab leida seoseid 

erinevate maade kultuuride ning ajaloosündmuste vahel.  

6. Kasutab korrektset inglise keelt nii suuliselt kui ka kirjalikes ülesannetes.  

7. Teab olulisemaid ajaloolisi ja kultuurilisi sündmusi Inglismaa arenguloos. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Ajaloolised ja kaasaegsed kuulsamad kirjandusteosed 

2. Film, muusika, teater 

3. ajalooline ja kaasaegne kunst 

 

Kursuse nimetus: Briti kunst (B2 võõrkeele tasemel) 

Kursuse eesmärk:  

1. Kursus toetub gümnaasiumi õppekava alusväärtustele ja sihiseadele, pidades silmas 

võimaluste loomist tervikliku, teaduspõhise maalimapildi kujunemiseks ja kinnistumiseks 

ning  õpilaste sotsiaalse ja emotsionaalse arengu väärtustamist. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste õpitulemuste 

saavutamist. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Prologue: What is art? (Explaining and beginning the mindmap about different    types of 

art together)  

2. The Beginnings. Henges. 

The Celts, their culture and art.(The ancient Celts in European continent & British Isles; some 

contacts with Estonia). Roman invasion; Roman culture, its influence on culture and art. 

3. The Normans and the Middle Ages. 

Norman Conquest, developments after the conquest 

Fusion of European cultures  

The Tudors; changes in the country’s life, influence of abolishing   

Papal authority in England and dissolution of the monasteries on art and culture; foreign 

painters at the court 

4. Elizabethan period – new interest in the human personality 

The break in painting, in subject, style and medium 

Miniature art – the appealing product of Elizabethan Age, Nicholas Hilliard 

5. Some samples of original architecture (Inigo Jones, Christopher Wren) 

6. Developments during the Civil War and Restoration, William Blake 

7. The Golden Age of British art 

New tendencies in portraiture; genre painting, William Hogarth  

Eighteenth Century Landscape, J. Reynolds; Goldsmith and Romney, Thomas Gainsborough 

Sculpture and applied art, English porcelain, Josiah Wedgwood 

8. The 19th century great landscape painters: William Turner, John Constable 

9. Ideas about Modern Movement in British art in the first half  of the 20th century (Paul 

Nash)  visiting an art exhibition that can be compared and contrasted with the works of any 

British painter. 

10. Peer presentations to the class: British painters (each pair of student has chosen one                            

British painter /sculptor which they have been working on during the course). 

 

Kursuse nimetus: DSD I. Saksa keele laiendatud kursus II aasta õpilastele B1 tasemel  

Kursuse eesmärk: 

DSD I eksam on Saksamaa Kultuuriministrite Konverentsi saksa keele eksam, mis vastab 

Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi tasemetele A2/B1 ja ühtlasi tõendab õpilase vastavat 

keeletaset. DSD I kursusel tutvustatakse vastava eksami formaati ning tegeletakse kõigi 
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eksami osaoskustega. Tehakse kuulamise ja lugemise teste, korratakse grammatikat, õpitakse 

tegema kokkuvõtet tekstist. Õpitakse kirjutama argumenteerivat kirjandit, avaldama oma 

arvamust ja seda põhjendama. Harjutatakse suulist eneseväljendust. 

Kursusel valmistada ette õpilasi rahvusvaheliseks DSD I eksamiks (Deutsches Sprachdiplom 

der Kultusministerkonferenz Stufe I). 

Õpitulemused: 

Kursuse õpitulemused ühtivad riikliku õppekava vastava ainevaldkonna kohustuslike kursuste 

õpitulemustega. 

Õpilane täiendab oluliselt oma sõnavara, arendab intensiivselt kuulamis-, lugemis-, 

kirjutamis- ja kõnelemisoskus saksa keeles.   

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Töö erinevat liiki lugemis- ja kuulamistekstidega, 

2. Lugejakirja kirjutamine, 

3. Suuline eneseväljendus. 

Teemad: Sõbrad, Loodus ja keskkond, Pere ja kodu, Kool, Puhkus ja reisimine, Sport, 

Elukutsed, Arvutid ja tehnika, Tähtpäevad, Hobid ja huvialad, Vaba aeg. 

 

Kursuse nimetus: DSD II. Saksa keel laiendatud kursus II aasta õpilastele B2/C1 tasemel  
Kursuse eesmärk:  

Kursusel arendatakse saksa keele oskust tasemeni, et viia õpilased DSD II rahvusvaelise 

keelediplomi eksamile. 

Õpitulemused: 

Õpilane sooritab rahvusvahelise keeleeksami ja saab vastava sertifikaadi, mille kehtivus on 

eluaegne. Sertifikaat kehtib rahvusvaheliselt ning on tõestus õpilase keeleoskusest vastavalt 

B2 või C1 tasemel. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

I 

Suulise osaoskuse arendamine – erinevad presentatsiooni- ja esinemistehnikad, k.a. 

teatrilavastused; väitlused, k.a. ettevalmistus rahvusvaheliseks väitluskonkursiks Jugend 

debattiert International. 

Kirjaliku osaoskuse arendamine –oma seisukoha argumenteeritud esitamine; kokkuvõtete 

koostamine erinevatest tekstidest ja statistiliste andmete kirjeldamine ning nendest järelduste, 

üldistuste tegemine. 

Kuulamis- ja lugemisoskuse täiustamine: erinevad tekstid ning ülesanded (sarnased DSD 

ülesannetele); kodulektüür (saksa originaalkirjandus). 

Võimalusel klassiväliste ürituste külastamine Saksa Kultuuriinstituudis kui ka teatrietendustel, 

kontsertidel – otsese kogemuse analüüs. 

II 

Suuline eneseväljendus – probleemteema presentatsioon koos näitlikustamisvahendiga, 

impulss-tekstid. 

Kirjalik eneseväljendus – töö vastavalt eksami kirjaliku osa ülesannetele: arutlev kirjand, mis 

koosneb teksti lühikokkuvõttest ja statistiliste andmete kirjeldamisest ja tõlgendamisest, 

argumentatsiooni osast ja isiklikust arvamusest. 

Kuulamine – kuulamistekstid koos. 

Lugemine – lugemistekstid koos ülesannetega. 

Struktuurid ja sõnavara – grammatika teemad koos ülesannetega. 

Töö sõnavaraga toimub kõikide osaoskuste arendamise käigus. 

 

Kursuse nimetus: Prantsuse keel algajatele 

Kursuse eesmärk: 
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Eesmärgiks on omandada hääldusreeglid ja elementaarse suhtluskeele oskus kõnes. Kursuse 

läbinu suudab suhelda lihtsal viisil, saab aru tekstist, mis puudutab tema vahetut ümbrust ning 

mõistab aeglast ja selget kõnet, oskab täita formulare isiku-andmete kohta. Igapäevane 

sõnavara ja baasgrammatika edasiõppimiseks tasemel A 1.2 on omandatud. 

Õpitulemused: 

Õpilane teab ja oskab prantsuse keele hääldust, suhtlemist lihtsas keeles, kui vestluspartner 

aeglaselt räägib, küsimist ja vastamist lihtsamatele küsimustele, lühikese ja lihtsa teate 

kirjutamist. Keeleõppele lisaks on õpilane teadlik Prantsusmaa ja prantsuse kultuurist.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

Mina ja teised. Tervitamine. Enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, vanus, elukoht 

jmt). Viisakusväljendid. Pöördumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, sõbrad, kodu. 

Igapäevaelu. Lihtsad, tavalised tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud 

esemed/vahendid.  

Nädalapäevad. Kellaajad.  

Poes, turul, kohvikus. Toit ja jook. 

Teejuhiste küsimine. Teejuhatamine. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

NIMISÕNAD Nimisõnade grammatiline sugu. Ainsus ja mitmus, mitmuse 

moodustamine. 

ARTIKKEL Umbmäärane ja määrav artikkel. Artikli kasutamine üldjuhul. 

OMADUSSÕNAD Soo ja numbri ühtimine nimisõnaga. 

ARVSÕNAD JA MÕÕTÜHIKUD Põhi- ja järgarvud. Kellaaeg, kuupäev, aasta. 

ASESÕNAD Isikulised asesõnad, kasutamine. Omastavad asesõnad (mon, ma, mes, ton, ta, 

tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs), nende kasutamine. 

TEGUSÕNAD Põhitegusõnad , abitegusõnad (être, avoir) ja nende pööramine olevikus. Eitus 

sõnadega ne... pas. 

MÄÄRSÕNAD Tähtsamad mis on seotud ajaga, viisiga, kohaga. 

EESSÕNAD de, en, need mis on seotud asetusega, jne 

SIDESÕNAD et, mais, avec, jne 

LAUSEÕPETUS Lihtlause. Jaatavad, eitavad ja küsilaused. Lauseliikmed. 

HÄÄLDAMINE Tähestik. Sõna- ja lauserõhk. Intonatsioon.  

 

Kursuse nimetus: Prantsuse keel edasijõudnutele  

Kursuse eesmärk:  

1. Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles 

A2 tasemel 

2. Kursuse läbinu suudab suhelda lihtsal viisil, saab aru tekstist, mis puudutab tema vahetut 

ümbrust ning mõistab aeglast ja selget kõnet 

Õpitulemused: 

Õpilane  

1. oskab lugedes mõista lihtsamaid tekste tuttaval teemal; 

2. oskab kirjutada lihtsat teksti igapäevateemadel, kasutades erinevaid selgeksõpitud 

lausemalle; 

3. oskab vestluspartneriga suhelda tuttaval teemal, aru saada selgelt sõnastatud küsimustest; 

4. oskab kasutada erinevaid selgeksõpitud keelestruktuure. 

Kursuse sisu:  

Foneetika: hääldusreeglite kordamine ja nende praktiline rakendamine; 

Grammatika: reeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, määrava ja 

umbmäärase artikli kasutamine, verbi infinitiiv, kindla kõneviisi oleviku, mineviku ja tuleviku 
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ning käskiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine, isikuliste asesõnade kasutamine; 

omadussõnade vormid ja kasutamine; 

Suuline väljendusoskus: õpitakse end tutvustama, mõistma ja vastama igapäevast elu 

puudutavatele küsimustele; sõnavara hõlmab järgnevaid teemasid: perekond, isiklik elu, 

huvialad, Prantsusmaa vaatamisväärsused, toidud, tähtpäevad; 

Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi kirjeldavaid ja informatiivseid tekste; 

Lugemine ja kuulamine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikesest informatiivsest 

tekstist ja kuulama aeglast kõnet igapäevastel teemadel 

 

Kursuse nimetus: Ladina keel algajatele 
Kursuse eesmärk: 

Anda ülevaade ladina keele kultuuriloolisest tähtsusest Euroopa keelte ajaloos. Anda 

algteadmised ladina keelest, grammatikast, hääldamisest ja  lauseehitusest. Õpitakse tundma 

Vana-Rooma ja Vatikani ajalugu. Tagada piisav ettevalmistus töötamaks lihtsamate 

ladinakeelsete  materjalidega.      

Õpitulemused: 

Õpilane omandab oskuse orienteeruda ladina keele grammatikas, lauseehituses, oskab tõlkida 

lihtsamaid tekste. 

Õpilane teab lendväljendeid. 

Õpilane mõistab ladina keele olulisust rahvusvahelise sõnavara kujunemisel. 

Õpilane oskab kasutada sõnaraamatuid. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. Sissejuhatus ladina keelde. 

    Ajalugu. Hääldamine. Noomenid. Verbid. Deklinatsioonid, konjugatsioonid. 

2. I deklinatsioon ja konjugatsioon. 

3. Rooma nimed. Käändsõnade sugu. 

4. II deklinatsioon ja konjugatsioon. 

5. I ja II deklinatsiooni adjektiivid. 

6. III deklinatsioon ja konjugatsioon. 

7. III deklinatsiooni adjektiivid. 

8. IV deklinatsioon ja konjugatsioon. 

9. Rooma. 

10. V deklinatsioon. Nädalapäevad ja kuud. 

11. Asesõna. Sidesõna. 

12. Arvsõna. 

13. Ajavormid. Lihtolevik. Lihtminevik. 

14. Täisminevik. 

15. Enneminevik. 

16. Tulevikud. 

17. Vatikan. 

18.  Aktiivne ja passiivne kõneviis. 

19. Töö spetsiifiliste tekstidega. Meditsiin. Keemia, bioloogia. Juriidiline sõnavara. 

 

Kursuse nimetus: Ladina keel edasijõudnutele 
Kursuse eesmärk: 

Arendada edasi ladina keele algtasemel oskust. Süvendada teadmisi ladina keele 

kultuuriloolisest tähtsusest Euroopa keelte ajaloos. Harjutada vilumust ladina keeles, 

grammatikas, hääldamises ja  lauseehituses.      

Õpitulemused: 

Õpilane omandab oskuse kasutada ladinakeelset teksti, oskab rakendada keeleoskust 
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grammatikas, lauseehituses, oskab tõlkida erinevaid tekste. 

Õpilane oskab vilunult kasutada sõnaraamatuid. 

Kursuse sisu (põhiteemad): 

1. I deklinatsioon ja konjugatsioon. 

2. II deklinatsioon ja konjugatsioon. 

3. I ja II deklinatsiooni adjektiivid. 

4. III deklinatsioon ja konjugatsioon. 

5. III deklinatsiooni adjektiivid. 

6. IV deklinatsioon ja konjugatsioon. 

7. V deklinatsioon.  

8. Ajavormid.  

9.  Aktiivne ja passiivne kõneviis. 

10. Töö spetsiifiliste tekstidega. Meditsiin. Keemia, bioloogia. Juriidiline sõnavara. 

  

Kursuse nimetus: Vene keel algajatele 

Kursuse eesmärk:  

Sõnavara õppimine ja selle kasutamine kõnes, igapäevase kõnekeele harjutamine vastavates 

situatsioonides. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1. Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust.  Oskab rääkida oma huvidest ja 

tegevustest.  

2. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Saab hakkama õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires lihtsate dialoogidega. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Tutvustus 

2. Perekond ja kodu 

3. Vaba aeg 

4. Õppimine / töötamine 

5. Reisimine, kohtumised 

6. Venelaste kombestik 

      

Kursuse nimetus: Saksa keel algajatele 

Kursuse eesmärk:  

Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi: lugemist, rääkimist, kuulamist ja kirjutamist. 

Eesmärgiks on saavutada keeletase, mis võimaldab aru saada lihtsamatest tekstidest ja 

tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad õpilast ennast, tema perekonda ning vahetut 

ümbrust. Eesmärk on saavutada A2 keeletase. 

Õpitulemused: 

Kursus toetab riiklikus õppekavas toodud vastava ainevaldkonna valikkursuste  III võõrkeel  

õpitulemuste saavutamist. 

Õpilane 

1. suudab lugeda kergemaid tekste,  

2. oskab suhelda käsitletud teemadel, 

3. oskab esitada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, 

4. oskab kasutada lihtsamaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda 

tunneb. 

Kursuse sisu (põhiteemad):  
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Vahendatakse algteadmisi saksa keele grammatikast, harjutatakse hääldamist, sõnaraamatute 

kasutamist ja kinnistatakse sõnavara ning arendatakse vestlusoskust lihtsamatel teemadel: 

enesetutvustus, kohtumised, ostmine kaubamajas jne. 

Kursusel käsitletavad teemad:  

Tervitus, esitlemine  

Elukoht, informatsiooni küsimine  

Arvsõnad, vanus, aadress, helistamine  

Asjad, omadused, hinnad  

Info küsimine ja andmine, sinatamine/ teietamine  

Perekond, elukutsed  

Kellaaeg, tervitamine ja hüvastijätmine  

Kalender, tähtpäevad, kokkulepitud aeg  

Päevakava  

Söögikohad, tellimine/ maksmine  

Toiduained 

 

Kursuse nimetus: Viipekeel algajatele  

Kursuse eesmärk:  

1. Kuulmispuudega inimeste maailma ja suhtlemisvõimalustega tutvumine ning julguse 

saamine suhtlemiseks nendega. 

2. Kurtide kultuuri tutvustus ja kohtumine kuulmispuudega inimestega. 

3. Viipekeele algõpetus ja jätkukursus ning sõnaraamatutega tutvumine. 

Viipekeele kui kurtide kommunikatsioonivahendi tundmine/oskamine tuleb kasuks töötades 

teenindajana, sotsiaaltöötajana, ametnikuna, viipekeeletõlgina jm.  Kutseõppeasutuses ja 

kõrgkoolis võib Sul olla kurt õpingukaaslane. Lisaks on see põnev ja huvitav nagu iga uue 

keele ja kultuuri õppimine.  

Õpitulemused: 

Õpilane  

1. leiab endas julguse suhelda kuulmispuudega inimestega;  

2. selgitab vähemteadjatele kurtide kultuuri ja peamisi suhtlemise võimalusi; 

3. kasutab õpitud viipekeelt tavasuhtluses kurdi inimesega; 

4. oskab kasutada viipekeele sõnaraamatuid;  

5. seostab kurtide maailma kuuljate omaga;  

6. saab oskuse rohkem näha ja tunnetada maailma meeleelunditega, mis kurdil mittekuulmist 

kompenseerivad.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Kuulmispuuete tutvustus ja kuidas need inimesed suhtlevad. Kurt ja eesti viipekeel. 

2. Kurtide kultuur ja viipekeele tutvustus. 

3. Eesti viipekeele aabits. 

4. Sõrmendid ja numbrid.  

5. Temaatilised viiped ja laused dialoogiks: 

tutvumine, enda tutvustus 

perekond 

kodu 

toiduained 

aeg 

liiklus 

meditsiin 

riik/valitsus 

Eesti linnad 
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riietumine/värvid 

loodus 

6. Erinevad kurdid külalised. 

7. Viipekeelne laul ja selle õppimine. 

 

Kursuse nimetus: Viipekeel edasijõudnutele  

Kursuse eesmärk:  

1. Kuulmispuudega inimeste maailma ja suhtlemisvõimalustega tutvumine ning julguse 

saamine suhtlemiseks nendega. 

2. Kurtide kultuuri tutvustus ja kohtumine kuulmispuudega inimestega. 

3. Viipekeele algõpetus ja jätkukursus ning sõnaraamatutega tutvumine. 

Viipekeele kui kurtide kommunikatsioonivahendi tundmine/oskamine tuleb kasuks töötades 

teenindajana, sotsiaaltöötajana, ametnikuna, viipekeeletõlgina jm.  Kutseõppeasutuses ja 

kõrgkoolis võib Sul olla kurt õpingukaaslane. Lisaks on see põnev ja huvitav nagu iga uue 

keele ja kultuuri õppimine.  

Õpitulemused: 

Õpilane  

1. kasutab õpitud viipekeelt tavasuhtluses kurdi inimesega; 

2. oskab kasutada viipekeele sõnaraamatuid;  

3. seostab kurtide maailma kuuljate omaga;  

4. saab oskuse rohkem näha ja tunnetada maailma meeleelunditega, mis kurdil mittekuulmist 

kompenseerivad.  

Kursuse sisu (põhiteemad):  

1. Sõrmendid ja numbrid.  

2. Temaatilised viiped ja laused dialoogiks: 

tutvumine, enda tutvustus 

3. Erinevad kurdid külalised. 
 


