
 

 

B-VÕÕRKEEL SAKSA KEEL 

ÕPITULEMUSED 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires; 

2) saab hakkama igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, tuginedes õpitud 

kultuuriteadmistele; 

3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires; 

4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu; 

5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni 

leidmiseks; 

6) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab 

oma õpistrateegiaid; 

7) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 

 

ÕPPESISU JA ÕPITULEMUSED KURSUSTE KAUPA 

 

 I KURSUS: HÄÄLDUS. TUTVUSTAMINE. REISIMINE 

(RONGIJAAM) 

 

ÕPITULEMUSED  
1) kirjeldab ja tutvustada lihtsal viisil ennast; 

2) kirjutab lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid iseenda kohta; 

3) nimetab nädalapäevad; 

4) lühidalt ja lihtsate sõnadega kirjeldab inimesi, linna ja ilma; 

5) oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid viisakusväljendeid; 

       

 



 

 
ÕPPESISU 
    „Mina ja teised“ : tutvustamine, isikuandmed, vanus. “Vaba aeg”:  reisimine. 

 

II KURSUS: INIMESED. MAAD JA KEELED 

ÕPITULEMUSED  
1) kirjeldab ja tutvustada lihtsal viisil enda pereliikmeid ja sõpru;  

2) kirjutab lühikest motivatsioonikirja; 

3) täidab ankeedi ise ennast ja teist inimest 

4) ütleb riikide-, keelte- ja rrahvusnimetused 

 

ÕPPESISU 

„Mina ja teised“:  enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning kirjeldamine. 

„Riigid ja nende kultuur“ : riigid, keeled. 

 

 III KURSUS: ELUVIISID 

 

ÕPITULEMUSED  
1) mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate 

eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö); 

2) kirjeldab erinevad elustiilid, kasutades lausemalle: Tal on vaja/ei ole vaja .....elamiseks. 

Tähtis ..../Ei ole tähtis 

3) Nimetab ja kirjeldab mööbli- ja sisustusesemeid, ja igapäevaselt kasutatavaid asju. 

4) Kirjutab faksi tekkinud probleemi kohta ja palub abi probleemi lahendusel; 

5) Kirjeldab oma elukohta; 

 

ÕPPESISU 
“Kodu ja lähiümbrus“:  kodukoht, kodused toimingud. „Igapäevaelu“: igapäevased tegemised, 

sh olme. 

 



 

 

VI KURSUS: INIMESED JA NENDE VÕIMALUSED, KOHUSTUSED 

JA TAHED 

 

ÕPITULEMUSED  
1) kirjutab luuletust kasutades näidist ; 

2) koosneb tutvumiskuulutust; 

3) mõistab ja kirjutab ise  lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirjusõnumeid; 

4) oskab arutada, mida ette võtta ja kuhu minna, oskab määrata kokkusaamist; 

 

ÕPPESISU 
“Mina ja teised“: enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade kirjeldamine. 

„Igapäevaelu“: kohustused, tegevused. 

„Vaba aeg“: lemmiktegevused, vaba aja veetmise võimalused. 

 

 V KURSUS: LEBEN IN DER STADT 

 

ÕPITULEMUSED  
1) mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda punktist A 

punkti B; 

2) kirjeldab teekonda ühest kohast teisse; 

3) nimetad asjade asukohta; 

4) kirjutab kutset ja kirjeldab kohaletuleku teekonda; 

 

ÕPPESISU 
 „Igapäevaelu“: tee küsimine ja juhatamine. 

VI KURSUS: IGAPÄEVAELU 

 

ÕPITULEMUSED  
1) nimetab oma tegevusi tööl ja kodus; 

2) kirjeldab minevikus toimunud tegevusi; 

3) kirjeldab oma päeva ; 

4) oskab öelda ja küsida kellaaega; 



 

 
 

ÕPPESISU  

„Igapäevaelu“: päevareziim, igapäevased tegemised, sh olme 

 

VII KURSUS: TÄHTPÄEVAD EESTIS JA SAKSAMAAL 

 

ÕPITULEMUSED  
1) nimetav tähtpäevi Eestis ja Saksamaal; 

2) jutustab jõulukombeid Eestis ja Saksamaal; 

3) nimetab kuupäeva; 

4) kirjutab õnnitluskaarte; 

 

ÕPPESISU 
 „Riigid ja nende kultuur“: maad, riigid ja rahvad; tavad ja tähtpäevad, kultuuriline 

mitmekesisus; õpitavat keelt kõnelevate riikide olulisemad sündmused 

 

 

VIII KURSUS: SÖÖMINE. OSTMINE. TOIDUVALMISTAMINE. 

RESTORAANI KÜLASTAMINE  

 

ÕPITULEMUSED  
 

1) kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lausetega igapäevaelu toiminguid seoses 

söömisega ja poes käimisega; 

2) võrdleb erinevaid söögikombeid; 

3) selgitab, millised toidud talle rohkem meeldivad ja millised vähem meeldivad; 

4) loeb retsepte ja kirjutab ise oma lemmiktoidu retsepti ; 

5) loeb menüüd ja tunneb restoraanikülastuse visakaid väljendeid; 

 

ÕPPESISU 
 „Igapäevaelu“: toitumine; tervis. 



 

 

 

IX KURSUS: UMZUG UND EINRICHTUNG. MODE UND 

GESCHMACK. 

 

ÕPITULEMUSED  
1) nimetab tegevusi kodus; 

2) kirjeldab oma korterit; 

3) nimetab riideesemeid ja kirjeldab inimeste riietustЗ; 

4) nimetab kehaosi ja kirjeldab inimese välimust; 

5) kirjeldab pildi; 

 

ÕPPESISU  

„Mina ja teised“: välimus ja iseloom; ühised tegevused. 

„Kodu ja lähiümbrus“: kodu kui eluruum; kodukoht. 

„Igapäevaelu“: igapäevased tegemised. 

 

 X KURSUS: HARIDUS JA KARJÄÄR 

 

ÕPITULEMUSED  
1) kirjeldab ja tutvustab lihtsalt igapäevaelu toiminguid koolis ja kodus ning oma 

pereliikmete või tuttavate ameteid;  

2) kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraaside ja – lausete abil erinevaid ameteid; 

3) võrdleb erinevaid ameteid; 

4) selgitab, millised ametid talle rohkem meeldivad ja millised vähem meeldivad; 

5) tunneb Eesti ja Saksamaa haridussüsteemi erinevusi; 

6) kirjeldab töökoha, tema tugevusi ja nõrkusi; 

7) koostab CVd saksa keeles; 

 

ÕPPESISU 

 „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“: tegevusalad ja ametid, haridussüsteem. 



 

 

XI KURSUS: MEEDIA 

ÕPITULEMUSED  
1) nimetab erinevaid meediaallikaid ja kirjeldab neid; 

2) loeb ja mõistab päevalehiartiklit; 

3) kuulab ja mõistab raadiosaateid; 

4) kirjeldab filmisisu; 

5) kirjeldab kirjalikult mineviku sündmusi; 

 

ÕPPESISU 
 „Vaba aeg“: meedia. 

 

 

 

XII KURSUS: SAKSAMAA JA SAKSA KEELT KÕNELEVAD MAAD. 

REISIMINE 

 

ÕPITULEMUSED  
1) kirjeldab lihtsal viisil vaatamisväärsusi Saksamaal, Austrias ja Sveitsis;  

2) kirjeldab ilma; 

3) kirjeldab oma tulevast puhkust 

 

ÕPPESISU  

„Riigid ja nende kultuur“: maad, riigid ja rahvad; vaatamisväärsused. „Vabaaeg“: 

reisimine.„Kodu ja kodukoht“: aastaajad, ilm.  

 


