
Ainekava 

Vene keel 9. klass 
Õppeaine maht 105 tundi õppeaastas, mis mittestatsionaarses õppes jaguneb 70 tundi 

kontakttundidena ja 35 tundi iseseisva tööna. 

Õppe ja kasvatuseesmärgid 
 

Põhikooli B-võõrkeele (vene keele) õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime 

tulla;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 

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. 

 

Õppesisu 
 

Мina ja teised 

Võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen tugev/nõrk (sama teiste 

kohta); iseloomu kirjeldav sõnavara; kehaosad, kuidas olla terve, kergemad terviseprobleemid 

(peavalu, palavik jmt); suhted sõprade ja lähikondlastega: nt. sõprus- ja armastussuhted ja 

nendega seonduvad probleemid            

Kodu ja lähiümbrus 
Kodu / elukoha sõnavara (korter, maja, erinevad ruumid, oma tuba, sisustus jmt), 

koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt), sündmuste ja 

tähtpäevade tähistamine perekonnas ja kodukohas; elukoha kirjeldus (maja, tuba jmt); 

kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine, pereliikmete kodused tööd ja tegevused. 

Kodukoht Eesti          

Eesti lühikirjeldus (riigikord, naaberriigid jmt), põhiline sümboolika (lipp, rahvuslill, -lind 

jmt), põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt) ja kultuuritavad (laulu- ja tantsupeod jmt); 

mõned tuntumad Eesti vaatamisväärsused; linna- ja maaelu kirjeldav sõnavara ; 

ilmastikunähtused; käitumine ja tegevused looduses erinevatel aastaaegadel; loodusrikkused 

(mets, puhas õhk, vesi, loomad jmt) ja nende hoidmine linnas ja 

maal.                                                          Riigid ja nende kultuur         

Õpitava keele riigi olulisemad sümbolid, põhilised tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad 

sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava 

keele kultuuriruumi kuuluvate riikide lühitutvustus (pealinnad, rahvad, keeled, eripära 

jmt).                                                                                   

Igapäevaelu. Õppimine ja töö           
Tuntumad ametid, nendega seotud tegevused, edasiõppe võimalused (erinevad koolitüübid), 

kelleks tahan saada.             

Vaba aeg         
Huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt); erinevad vaba aja 

veetmise viisid (üksi, sõprade, pereliikmetega jmt), eelistuste põhjendamine; meediavahendid 

(ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet) ja nende eakohased kasutamisvõimalused, 

meediavahenditest saadav kasu ja võimalikud ohud; erinevate reklaamtekstide mõistmine 

tarbija seisukohast 

            

 



Keeleteadmised 

Grammatika  

Foneetika        
Hääldusreeglid             

Käänamise kordamine 

Määr- ja asesõna           

Küsivad ja eitavad määr- ja asesõnad 

Tegusõna 
Tegusõnade aspektide ja pööramise kordamine. Käskiv kõneviis. Tegusõnade reaktsioon. 

Liikumistegusõnad eesliidetega. Aspektipaari moodustamine eesliidete abil ja järelliidete 

abil.   

Süntaks, erinevad lauseliigid 
Jutustavad laused 

Küsilaused 

Ergutuslaused 

Kinnitavad laused 

Eitavad laused 

  

 

Õpitulemused: 

* on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost; 

* teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid arvestada; 

 * töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

 * hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse 

korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

 

Keeleoskuse hea tase 9. klassi lõpus: 

Kuulamine       Lugemine        Rääkimine       Kirjutamine 

A 2.2                 A 2.2                 A 2.2          A 2.2           

Kuulamine: 

* suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot; 

* saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis); 

vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

Lugemine: 

 * loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel teemadel 

ja saab aru neis sisalduvast infost. 

 * suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

Rääkimine: 

 * oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest, tuleb toime olmesfääris suhtlemisega; 

 * oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi; 

 * suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi; 

 * kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti, spontaanses kõnes on vigu; 

 * kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 

Kirjutamine: 

 * oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast; 

 * koostab lihtsaid isiklikke kirju; 

 * oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 

 * rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

 

 



Ainekava 

Inglise keel 9. klass 
Õppeaine maht 105 tundi õppeaastas, mis mittestatsionaarses õppes jaguneb 70 tundi 

kontakttundidena, 35 tundi iseseisev õppimine. 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli inglise keele 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.  
 

Õppesisu 
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad:   

 

Mina ja teised. Võimed; inimestevahelised suhted; virtuaalne suhtlemine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; peretraditsioonid. 

Eesti. Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; arstiabi; edasiõppimine; 

õpilasvahetus; huvirühmad koolis; meedia ja reklaam. 

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

veetmise viisid.  

 

Keeleteadmised 
Nimisõna: omastav kääne, erandlik mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, loendatavad ja 

loendamatud nimisõnad. Artikkel: umbmäärase ja määrava artikli kasutamise või artikli 

puudumise reeglid, artikli kasutamine koha- ja pärisnimedega.  

Omadussõna: võrdlusastmed ja nende erandid, tarindid the......the...., faster and faster, as...as, 

omadussõnaliste täiendite järjekord nimisõna ees  

Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 

erinev lugemine.  

Asesõna: enesekohased asesõnad, küsivad ja siduvad asesõnad (who, what, where, 

that/which); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours etc.); asesõnad one, each 

other, none of them, all of them, some of them, every, each, either (of), neither (of). 

Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; ajavormid – Present Simple vs 

Present Continous, Past Simple vs Past Continuous and Present Perfect, Present Perfect 

Simple vs Present Perfect Continuos, Past Perfect vs Past Perfect Continuous, erinevate 

ajavormide kasutamine tuleviku väljendamiseks, kaudne kõne (saateverb on minevikus), 



umbisikuline tegumood kõigis õpitud ajavormides, sesisundiverbid, erinevad frasaalverbid, 

verbimustrid (- ing form, a bare infinitive, to-infinitive)  

Modaalverbid: can, may, must, mustn`t, have to, should, shouldn`t, ought to, could, would to 

+ infinitiiv, oletuste tegemine modaalverbide abiga (might have, could have been , ...) palvete 

esitamine modaalverbide abiga (can/could/may)  

Määrsõna: sagedusmäärsõnad ja nende koht lauses, hulgamäärsõnad (some, any, much, many, 

a lot of, few, a few, little, a little)  

Sidesõna: but, because, when, and, so, then, as, or, in order to, so that, ...so that.../to/in order 

to/so as to.  

Eessõna: enamkasutatavad aja-, koha-, ja viisimäärustes kasutatavad eessõnad, 

enamkasutatavd eessõnalised väljendid (look at, wait for..), enamkasutatavad eessõnalised 

väljendid nii tegusõnade kui ka omadussõnadega. 

Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses; aja- ja sagedusmäärsõnade ning 

viisi- ja kohamääruste asetus lauses; it ja there lause algul, küsijätkud, tingimuslaused tüüp 0 

ja 1, 2, 3 (if/unless).  

Sõnatuletus: erinevatest sõnaliikidest sõnade tuletamine ees-ja järelliidete abil, partitsiip 

liidetega ing/ -ed. 

 

Õpitulemused 

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. 

 

Keeleoskuse hea tase 9. klassi lõpuks: 

 
 

Kuulamine  Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel B1.2 B1.2 B1.2   B1.2 

 

Kuulamine B 1.2: 

Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud  

teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne  

on selge ja üldkeelne. 

 

Lugemine B 1.2: 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele  

mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot  

pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid  

lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid  

võivad jääda selgusetuks. 

 

Rääkimine B 1.2: 



Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid. 

Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate  

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral  

küsib abi. Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

 

Kirjutamine B 1.2: 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest). 

Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada 

kogemusi,  

tundeid ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi.  

Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

 

Taotletavad pädevused:  
 väärtustab ühiskonda, loodust, oma ja teiste maade kultuuri, seob neid nüüdiskultuuri 

sündmustega 

 suudab ennast teostada, toimib aktiivse, teadliku, abivalmis kodanikuna 

 käitub ohutult ja järgib tervislikke eluviise 

 analüüsib oma teadmisi ja oskuseid, motiveeritust ja enesekindlust 

 arvestab olukordi, mõistab suhtluspartnerit ning suhtlemise turvalisust 

 mõistab tehnoloogia olulisust ja piiranguid 

 korraldab ühistegevusi ja võtab neist osa, vastutab tulemuste eest 

 leiab ja säilitab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 

 

  



Ainekava 

Saksa keele 9. klass 

 

 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

B-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushoiakuid -  

ja  

hinnanguid ning õpioskusi. Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades 

toime tulla; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) tunneb võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, 

sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja 

õppeainetes. 

 

 Õppeaine kirjeldus 

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma 

suhtlusvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob 

eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Oluline on 

erinevate keelte üksteist toetav ja väärtustav õpetamine, aga eriti seoste nägemine A-

võõrkeelega. A-võõrkeelt õppides saadud õpikogemus ja omandatud õpioskused toetavad B-

võõrkeele õppimist. Samuti arvestatakse teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja 

kultuuri kohta teiste õppeainete kaudu. 

Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine nõuab õppijalt pikaajalist pingutust 

ning aktiivset osalust. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeeles võib 

vajaduse korral selgitusi jagada. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtteist. 

Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.  

 Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 

Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 

omandamiseni. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb 

suhtluspädevus. Kõigis kooliastmeis ning klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse 

õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Oluline on õpioskuste arendamine, sealhulgas 

oskus seada endale õpieesmärke ning hinnata oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa 

keelemappi või õpimappi.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õppetegevusi kavandades lähtutakse 

didaktikaprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, 

konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest 

sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis on tähtis osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi 

suunatakse tegema eakohast iseseisvat tööd (nt lugema, infot hankima, projektides osalema).  

Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 

keelt ka väljaspool keeletundi. Motivatsiooni suurendamiseks tuleks aidata leida kirjasõpru 

ning korraldada õppereise, õpilasvahetusi ja kohtumisi õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega. 



Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja 

väärtustatakse õppija iga edusammu. Tunnustama peab ka tulemuse saavutamiseks tehtud 

jõupingutusi. Vigu käsitletakse õppes normaalse õppimise osana, nende analüüsimine 

soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

 

 

Põhikooli lõpetaja õpitulemused saksa keeles: 

 
1) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt 

emakeelena rääkiva kõnelejaga;  

2) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

3) mõistab õpitud temaatika piires olulist; 

4) kirjutab õpitud temaatika piires lühikesi tekste; 

5) hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest; 

6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost; 

7) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid 

arvestada;  

8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

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

vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

 

Keeleoskuse taotletav tase põhikooli lõpus 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel -  A B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Teised keeled - 

B 

B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

 

 

 Õppesisu 

 

9. klassi saksa keel B- võõrkeelena  õppes on  järgmised alateemad: 

 

1) „Mina ja teised“ – huvid ja võimed, iseloom; tervis; suhted sõpradega ja 

lähikondsetega; 

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus, kodukoha tuntumad 

vaatamisväärsused; igapäevased kodused tööd ja tegemised, perekondlikud 

sündmused ja tähtpäevad; 

3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad ning 

kultuuritavad, vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; ilmastikunähtused, loodus ning 

käitumine looduses, looduskaitse; 

4) „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad 

ja kombed; mõned tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed 

ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; Eesti 

naaberriikide ning tuntumate maailmariikide nimed, rahvad ja keeled; 

5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – koolitee; koolielu; tee küsimine ja juhatamine; 

hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti 

juures; ametid ning kutsevalik; 



6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; meediavahendid; reklaam; 

kultuuriline mitmekesisus. 

 

 Õppetegevus 

 

Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast võõrkeeles suhtlema. Kõiki osaoskusi arendatakse 

võrdselt, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast 

suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilased 

hakkavad keeleõpet käsitlema analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Teemasid käsitledes pööratakse 

tähelepanu kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga, rõhutades kõigi 

kultuuride omanäolisust ja väärtuslikkust. Õpilased mõistavad erinevaid kultuuritavasid ning 

oskavad neid arvestada. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma 

arvamust ja arvestama erinevaid seisukohti. 

 

Osaoskuste arendamiseks sobivad: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt uudised, lühifilmid); 

4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, isiklikud kirjad, kuulutused, 

lühiülevaated); 

5) projektitööd;  

6) lühiettekanded (nt pildikirjeldus, hobide tutvustamine, projektitööde kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmängud;  

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet). 

 

 Hindamine 

 

9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi lõimitult poolaastate kaupa. Poolaasta lõpus saab õpilane  

hinde kõigi osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt 

projektitööd, iseseisev lugemine). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, viiakse läbi 

üks kord poolaastas. 

 Õpilane annab poolaasta lõpus õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle saksa 

keele tundides. 

 

 


