
	
	

	VENE	KEELE	AINEKAVA	4.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	

1) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi 

kõnepraktikas;  

2) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust, täidab 

audioteksti mõtestamisega seotud ülesandeid;  

3) reprodutseerib ning loob suuliselt dialoogilisi ja monoloogilisi tekste, kasutades 

keelevahendeid kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;  

4) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;  

5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;  

6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketi nõudeid.  

 

ÕPITULEMUSED OSAOSKUSTE KAUPA 

Kuulamine 

Ø saab kuulates aru erinevate tekstide sisust; 

Ø eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad 

ja segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade); 

Ø määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid 

ülesandeid. 

Suuline kõne 

Ø esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

Ø loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas teksti 

ülesehituse reegleid; 

Ø avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

Ø oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse; 

Ø jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas; 

Ø oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi; 

Ø järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 



	
	

Ø järgib kõneetiketi norme. 

Lugemine 

Ø loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma 

teksti koostades; 

Ø loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Ø loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu; 

Ø oskab määrata teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse ning 

põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

Ø kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise; 

Ø oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja 

teatmeteoseid; 

Ø oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes 

tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Kirjutamine 

Ø oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;  

Ø väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti; 

Ø loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, 

allkirjastatud tõend); 

Ø kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

Ø järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme; 

Ø reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

Ø oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

 

ÕPPESISU	

4. klassis toimuvad vene keele tundide kõrval (analoogselt I kooliastmega) kirjandusliku 

lugemise tunnid, milles õpilased täiustavad oma lugemistehnikat ja arendavad lugejaoskusi, et 

asuda 5. klassis õppima kirjandust iseseisva õppeainena.  

Vene keelt uuriv teadus, selle põhiosad. Kirjakeele mõiste. Keelenormi mõiste. Kõnekultuur. 



	
	
Foneetika. Graafika. Ortoeepia. Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine. 

Häälikumuutused kõnes. Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. Foneetiline 

transkriptsioon. 

Vene keele hääldusnormid. Sõnarõhu rasked juhud. 

Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Paronüümid. 

Mitmetähenduslikud sõnad. Oma- ja laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid. 

Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad.  

Raamatu- ja kõnekeele leksika. Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika (murdesõnad, 

professionalismid, žargonismid). Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid: sõna kasutamine 

kooskõlas sõna tähenduse ja stiilivärvinguga. Leksikaalne ühilduvus. 

Fraseoloogia kui leksikoloogia osa. Vanasõnad, kõnekäänud, lendsõnad. 

Vene keele trükitud ja veebisõnastikud. 

Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia (sõnamoodustus). Täis- ja kaashäälikute 

vaheldumine sõna juurmorfeemis.  

Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade 

liitmine. Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise.  

Sõnaliikide süsteem vene keeles. Sõnaliikide üldiseloomustus. Iseseisvate ja abisõnade liigid. 

Nimisõna: mees- ja naissoost isikuid tähistavad nimisõnad. Käänduvad, ebareeglipäraselt 

käänduvad ning käändumatud nimisõnad. Käändevormideta nimisõnade sugu ja arv. 

Nimisõna süntaktilised funktsioonid. Nimisõnade kõnes kasutamise normid. 

Omadussõna: kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade 

võrdlusastmed. Omadussõnade täis- ja lühivormid. Omadussõna süntaktilised funktsioonid. 

Omadussõnade kõnes kasutamise normid. 

Arvsõnade käänamine. Arvsõnade kõnes kasutamise normid. 

Asesõnade käänamine ja liigitus. Asesõna süntaktilised funktsioonid. Asesõnad kui lausete 

sidestamise vahendid. 

Tegusõna: perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Isikuta 

tegusõnad. Tegusõna kõneviisid. Tegusõnade pööramine. Ebareeglipäraselt pöörduvad 

tegusõnad. Tegusõnade süntaktilised funktsioonid. Tegusõna kõnes kasutamise normid.  

Määrsõnade liigid. Määrsõna süntaktilised funktsioonid. Rõhumäärsõnad. Rõhumäärsõnade 

tähendus. 

Tuletatud ja mittetuletatud eessõnad. Liht- ja liiteessõnad. 



	
	
Rinnastavad ja alistavad ning liht- ja liitsidesõnad. 

Hüüdsõnade põhifunktsioonid. 

Süntaks. Sõnaühendi struktuur. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 

kommunikatiivne ühik. 

Peamised aluse väljendamise viisid. Lihtöeldis. 

Koondlaused. Kokkuvõtvad sõnad koondlauses. 

Üte. Otsekõne. Dialoog. 

Tekst. Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid (ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik, 

ametlik, kõnekeelne stiil). 

Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, komplitseeritud instruktsioon, reklaam, SMS-teade, 

jutustus, luuletus, näidend. Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, blogi) ja seal 

kasutatavad tekstiliigid. 

Ortograafia ja interpunktsioon. Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves ja eesliidetes. 

Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

Tähed н ja нн eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 

не ja ни kokku- ja lahkukirjutamine eri sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. 

Määrsõnade õigekiri. Eessõnade, sidesõnade ja rõhumäärsõnade õigekiri. 

Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise vahel). 

Vahemärgid koondlausetes ning üttega lausetes. Vahemärgid otsekõnega lausetes. 

Kirjandusliku lugemise temaatika 4. klassis. Kirjandusteoste eri tüübid ja žanrid on esindatud 

õppekirjanduse ning vabalugemise tekstidena, mis valitakse vene, eesti ja välisautorite teoste 

seast järgmisi teemasid silmas pidades. 

Looduse imeline maailm. Kuidas oled elanud, mu eakaaslane? Fantaseerime, unistame. 

Sõprusest, ustavusest, armastusest. Imedemaailm kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud.  

  



	
	
	VENE	KEELE	AINEKAVA	5.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	

Ø saab kuulates aru erinevate tekstide sisust; 

Ø eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad ja 

segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade); 

Ø määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid ülesandeid; 

Ø esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt; 

Ø avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

Ø oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse; 

Ø oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi; 

Ø järgib kõneetiketi norme; 

Ø loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Ø loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu;   

Ø kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;       

Ø oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes tähistustes ning 

viiteaparatuuris.            

Ø kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid;   

Ø järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme; 

 

ÕPPESISU	

Üldteadmised vene keelest. Põhiosad ja funktsionaalsed stiilid; 

Foneetika. Ortoeepia.  Hääldusnormid, vene graafika printsiibid; 

Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus. Põhilised sõnamoodustusviisid, orfograafia; 

Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid; 

Morfoloogia. Nimisõna, omadussõna, asesõna, tegusõna; 

Süntaks. Sõnaühend, lause. 

 

 



	
	
	VENE	KEELE	AINEKAVA	6.KLASSILE		

ÕPITULEMUSED	

Ø saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;        

Ø eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad 

ja segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade); 

Ø määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid 

ülesandeid. 

Ø esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 

vastavalt; 

Ø loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas teksti 

ülesehituse reegleid; 

Ø avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 

Ø oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse; 

Ø jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas; 

Ø oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi; 

Ø järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 

Ø järgib kõneetiketi norme. 

Ø loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma 

teksti koostades; 

Ø loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 

Ø loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu; 

Ø oskab määrata teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse ning 

põhilise ja teisejärgulise info vahel; 

Ø kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise; 

Ø oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja 

teatmeteoseid; 

Ø oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes 

tähistustes ning viiteaparatuuris. 

Ø oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada; 

Ø väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 

(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti; 



	
	

Ø loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, 

allkirjastatud tõend); 

Ø kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

Ø järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme; 

Ø reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 

 

ÕPPESISU	

Üldteadmised vene keele kohta. Põhiosad, kõnekultuur; 

Foneetika. Graafika. Ortoeepia. Transkriptioon, keele hääldusnormid; 

Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus. Täis-ja kaashäälikute vaheldumine, 

sõnamoodustusviisid; 

Ortograafia ja interpunktsioon. Täis-ja kaashäälikute, sõnalõppude ja sufiksite õigekiri,  

vahemärgid 

Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, vananenud sõnad; 

Morfoloogia. Sõnaliikide süsteem, arvsõnad, määrsõnad, liht-ja liiteessõnad,hüüdsõnad; 

Süntaks. Aluse väljendamine, koondlaused, otsekõne; 

Tekst. Stiilid, tekstiliigid, kommunikatsioon Internetis 

 

 

 


