
	
	

VENE	KEELE	AINEKAVA	10.KLASSILE		

1. KURSUS 

ÕPITULEMUSED		

1. mõistab keele rolli ning funktsiooni ühiskonnas, teadvustab keele ja kultuuri 

vastastikust seost; 

2. tunneb vene keele eripära võrreldes teiste keeltega; 

3. suhtub lugupidavalt teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse, sh eesti keelesse, 

lõimudes Eesti mitmekultuurilisse ühiskonda; 

4. teadvustab keeleliste ja mittekeeleliste suhtlusvahendite vastastikust seost; 

5. analüüsib keele arengutendentse ning keele tänapäevaseisundit; 

6. tunneb suulise ja kirjaliku keele norme. 

ÕPPESISU	

„Keel – ühiskond – kultuur“ – suhtlemine, keele funktsioonid, keele ja mõtlemise seos, 

tehiskeeled, rahvuskeel, kirja areng, keelte ühisjooned, dialekt, ühiskonna liigendus, keele 

variandid, släng, žargoon;	

2. KURSUS: 

ÕPITULEMUSED		

1. teab teksti kui keele- ja kõneüksuse põhitunnuseid; 

2. oskab analüüsida teksti formaalseid tunnuseid; 

3. orienteerub keeleühikute ja tekstide stiililises mitmekülgsuses; 

4. analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning sti li; 

5. väljendab oma mõtteid ja tundeid, arvestades suhtlusvaldkonda, -situatsiooni ja -

eesmärki ning järgides stiili- ja etiketinorme. 



	
	
ÕPPESISU	

„Tekst. Teksti stilistika“ – tekst, teem,a pealkiri, põhiidee, kõnetüübid; 

3. KURSUS: 

ÕPITULEMUSED		

1. valdab kõnekultuuri põhimõisteid; 

2. valib sobivaid keelendeid, võttes arvesse suhtlusvaldkonda ja -situatsiooni ning 

adressaadi eripära; 

3. rakendab praktikas teadmisi peamistest keelenormidest (ortoeepilistest, 

leksikaalsetest, morfoloogilistest, süntaktilistest, stilistilistest); 

4. ehitab loogiliselt ning õigesti liht- ja liitlauseid ning paigutab tekstiosad loogiliselt; 

5. kasutab tekstides vene keele kogu rikkust, sh väljendusrikkaid keelendeid; 

6. arvestab kõneetiketti; 

7. loob õppe-teaduslike ja avalike esinemiste tekste, toetudes teadmistele heast 

keelekasutusest ning järgides teksti loogilisele struktuurile esitatavaid nõudmisi. 

ÕPPESISU 

„Praktiline vene keel I (kõnekultuur)“ - kõnekultuuri põhimõisted, kõne põhiomadused, 

kirjakeele normid, vene kõneetikett;	
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4.KURSUS: 

ÕPITULEMUSED		

1. tunneb eri žanris suuliste tekstide erijooni; 

2. mõistab ning loob suulisi tekste vastavalt suhtluseesmärgile ja -olukorrale; 

3. eristab ning loob eri žanris ja funktsionaalstiilis suulisi tekste; 

4. suudab diskussioonist osa võtta või seda juhtida; 

5. oskab kriitiliselt hinnata suulisi tekste (oma ja teiste, autentseid ning õppetekste). 

ÕPPESISU	

„Praktiline vene keel II (suulise teksti vastuvõtt ning loomine)“ - suuline kõne, suhtlusviisid, 

suuline kõnekeel, ettekanne, oraatorikõne; 

5. KURSUS: 

ÕPITULEMUSED		

1. eristab kirjaliku kõne suhtlusvaldkonnast olenevat eripära; 

2. tunneb eri žanris kirjalike tekstide struktuurilis-tähenduslikke iseärasusi; 

3. mõistab ja koostab gümnaasiumilõpetajale olulisi kirjalikke tekste; 

4. oskab kriitiliselt hinnata kirjalikke tekste (oma ja teiste, autentseid ja õppetekste); 

5. on suuteline oma kirjalikke tekste redigeerima. 

ÕPPESISU	
„Praktiline vene keel III (kirjalike tekstide vastuvõtt ja loomine)” 

  



	
	

6. KURSUS: 

ÕPITULEMUSED		

1. valdab õigekirjaalaste teoreetiliste teadmiste süsteemi, mis soodustab kirjaoskuse 

kõrgema 

2. taseme saavutamist; 

3. valdab vene keele ortograafia- ja interpunktsiooninorme; 

4. kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu; põhjendab oma kirjutusviisi; leiab 

5. ortograafiavead ja parandab need; 

6. kirjutab õigesti õpitud mittekontrollitavate ortogrammidega sõnu; 

7. kirjavahemärgistab õigesti õpitud tüüpi lauseid; põhjendab kirjavahemärgi kohta ja 

valikut; 

8. leiab punktuatsioonivead ning parandab need; 

9. oskab vajaliku ortograafia- ja interpunktsiooniteabe saamiseks kasutada sõnastikke, 

10. raamatukogu katalooge ning internetti; 

11. teadvustab, et teoreetiliste õigekirja- ja interpunktsiooniteadmiste praktilise 

rakendamise 

12. oskus tuleb edaspidi kasuks mis tahes erialal töötamisel. 

ÕPPESISU 
„Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)“ 

	

	

 


