
VENE KEELE AINEKAVA 

põhikooli 9. klassile  

 

1. Õpieesmärgid 

 
Põhikooli vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab vene keele olulisust vene kultuuri kandjana ja suhtlusvahendina kõigis 

tegevusvaldkondades ning suhtub lugupidavalt teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse; 

2) tajub vene keele oskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana ning kujuneb 

teadlikuks keelekasutajaks; 

3) omandab põhiteadmised keelest ning oskab neid igapäevaelus ja õppetöös kasutada, järgides 

vene kirjakeele norme; 

4) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades väljakujunenud 

keelenorme, suhtlusolukorda ja -eesmärki; 

5) õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata 

ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet; 

6) loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult; 

7) arendab kriitilist mõtlemist, oskust oma arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike tekstide 

alusel iseseisvalt järeldusi teha; 

8) kasutab sõnastikke (sh elektroonilisi), teatmeteoseid ning internetiallikaid, et täiendada oma 

vene keele teadmisi. 

 

2. Õppesisu – 70 tundi 

Lause  

Liitlause. Alistuse ja rinnastuse mõiste kõrvutavalt seosetüüpidega sõnaühendis. Rindlaused, 

põimlaused, sidesõnata liitlaused. Ühetüübiliste ja erinevate seoseliikidega liitlaused. 

 

Tekst 

Lausete ja tekstiosade vaheliste mõtteseoste väljendamise vahendid. Mõttesiirded lausete ja 

tekstiosade vahel. Lausete grammatilised seosed. 

 

Interpunktsioon 

Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, sidesõnata lauses ning erinevate 

seoseliikidega liitlauses. 

Mõiste autori kirjavahemärgid. 

 

3. Õpitulemused 

 
Põhikooli lõpetaja: 

1) analüüsib vastavalt õppesisule kõigi keeletasandite ühikuid; kasutab omandatud keeleteadmisi 

oma kõneoskuse arendamiseks; 

2) oskab analüüsida teksti sisu; 

3) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära; 

4) loob ja mõistab tüübilt, stiililt ning žanrilt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste; 

5) on omandanud redigeerimiskogemuse ning annab loodud tekstile hinnangu; 



6) arvestab suhtluses öeldu eesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab 

sobivaid keelevahendeid ning järgib kirjakeele norme; 

7) hangib infot mitmesugustest allikatest (sh elektroonilistest), kasutab eri tüüpi sõnastikke ja 

muid vajalikke teatmeteoseid. 

 
Kuulamine 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) kuulates eri žanridesse kuuluvaid tekste, saab aru teksti sisust, tunnetab selle keelelist omapära 

ja stiilikuuluvust; 

2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte; 

3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 

(intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste; 

4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid suulisi ülesandeid. 

 
Suuline kõne 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) jutustab lähteteksti ümber rohkem või vähem kokkusurutult; 

2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 

3) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 

eripära ning kasutades sobivaid keelevahendeid; 

4) järgib kirjakeele norme; 

5) valdab kõnekultuuri. 

 
Lugemine 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) loeb ja analüüsib mitmesuguseid tekste; 

2) eristab lugedes fakte ja arvamusi ning peamist ja teisejärgulist infot; 

3) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma 

teksti ette valmistades; 

4) hangib teavet mitmesugustest kirjalikest allikatest. 

 

Kirjutamine 

Põhikooli lõpetaja: 

1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, kasutades keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 

järeldusi; 

3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid; 

4) kirjutab uurimuse ja lühiettekande teksti; 

5) koostab referaadi, avalduse ning iseloomustuse; 

6) hindab oma tekste koostades kriitiliselt internetis leiduvaid analoogseid tekste; 

7) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

8) on omandanud teksti redigeerimise oskuse. 

 

 



4. Hindamine 

 Kujundav 

 Jooksev 

 Kokkuvõttev (veerand, aasta) 

 

Jooksev  hindamine näev ette, et õpilasel peab olema mitte vähem kui 3-4 jooksvat hinnet, mille 

alusel  moodustub veerandhinne. 

 hinded kirjaliku küsitluse alusel, 

 hinded loomingiliste tööde eest, 

 hinded reeglite tundmise eest 

 hinded küsimustele antud vastuste eest 

 hinded kirjalike kontrolltööde eest, 

 hinded veerand- ja aastakontrolltöö eest 

 

Igal veerandil viiakse läbi 1 kirjalik kontrolltöö ja üks veerandkontrolltöö.  

 

Aastahinne tuleneb neljast veerandhindest. 

 

Hindega “5” (väga hea) hinnatakse õpilasi kes: 

 

Kuulamine 

 

1) kuulates eri žanridesse kuuluvaid tekste, saab aru teksti sisust, tunnetab selle keelelist 

omapära ja stiilikuuluvust; 

2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte; 

3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning 

žanrilt (intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste; 

4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid suulisi ülesandeid.  

 

Suuline kõne 

1) jutustab lähteteksti ümber rohkem või vähem kokkusurutult; 

2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 

3) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 

eripära ning kasutades sobivaid keelevahendeid; 

4) järgib kirjakeele norme; 

5) valdab kõnekultuuri. 

 

Lugemine 

1) loeb ja analüüsib mitmesuguseid tekste; 

2) eristab lugedes fakte ja arvamusi ning peamist ja teisejärgulist infot; 

3) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma 

teksti ette valmistades; 

4) hangib teavet mitmesugustest kirjalikest allikatest. 

 

Kirjutamine 



1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, kasutades keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 

järeldusi; 

3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid; 

4) kirjutab uurimuse ja lühiettekande teksti; 

5) koostab referaadi, avalduse ning iseloomustuse; 

6) hindab oma tekste koostades kriitiliselt internetis leiduvaid analoogseid tekste; 

7) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid; 

8) on omandanud teksti redigeerimise oskuse. 

 

Hindega “4” (väga hea) hinnatakse õpilasi kes: 

 

Kuulamine 

1) kuulates eri žanridesse kuuluvaid tekste, saab aru teksti sisust, tunnetab selle keelelist omapära 

ja stiilikuuluvust; 

2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte; 

3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 

(intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste; 

4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid suulisi ülesandeid.  

 

 

Suuline kõne 

 

1) jutustab lähteteksti ümber; 

2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust; 

3) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära 

ning kasutades sobivaid keelevahendeid; 

4) järgib kirjakeele norme; 

5) valdab kõnekultuuri. 

 

Lugemine 

 

1) loeb ja analüüsib mitmesuguseid tekste; 

2) eristab lugedes fakte ja arvamusi ning peamist ja teisejärgulist infot; 

3) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma 

teksti ette valmistades; 

4) hangib teavet mitmesugustest kirjalikest allikatest. 

 

Kirjutamine 

1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, kasutades keelevahendite rikkust ning järgides 

keelenorme; 

2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda; 

3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid; 

4) kirjutab uurimuse ja lühiettekande teksti; 

5) koostab referaadi, avalduse ning iseloomustuse; 

6) hindab oma tekste koostades kriitiliselt internetis leiduvaid analoogseid tekste; 

7) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

 

 



Hindega “3” (hea) hinnatakse õpilasi kes: 

 

 

Kuulamine 

1) kuulates eri žanridesse kuuluvaid tekste, saab aru teksti sisust; 

2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema; 

3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) erinevaid 

suulisi tekste; 

4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid suulisi ülesandeid.  

  

Suuline kõne 

 

1) jutustab lähteteksti ümber; 

2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust; 

3) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära 

ning kasutades sobivaid keelevahendeid; 

4) järgib kirjakeele norme; 

5) valdab kõnekultuuri. 

 

Lugemine 

 

1) loeb mitmesuguseid tekste; 

2) loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid; 

4) hangib teavet mitmesugustest kirjalikest allikatest. 

 

Kirjutamine 

1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste; 

2) kirjutab kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid; 

3) kirjutab uurimuse ja lühiettekande teksti; 

4) koostab referaadi, avalduse ning iseloomustuse; 

5) kirjutab rahulvadal tasemel õpitud ortogrammidega sõnu ning kirjavahemärgistab õpitud 

punktogrammidega lauseid. 

 

Hindega “2” hinnatakse õpilasi kelle: 
 

Teadmised, oskused ja hoiakud ei vasta õppekava nõudmistele ja neid pole võimalik 

rahuldavateks hinnata.  

 

 

 

5. Õppekirjandus 

Н.Береснева. Н.Нечунаева. Русский язык. 9 класс. Таллинн, «Коолибри», 2013 

 

6. Õppevahendid: 

 Põhiliselt õpetöö toimub klassis, kus saab mööblit paigaldata nii, et õpilane tunneks end 

mugavalt erinevate tunnivormide käigus (rühmatöö, ümmarlauavestlused, arvutitega 

töötamine, näitlike situatsioonide loomine, rollimängud) 

 Klassis on õpematerjalid, lisamaterjalid, erinevad sõnastikud, lauamängud.  



 Kasutatakse kaasaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, Internet-allikad, 

PowerPoint presentatsioonid, videoallikad ja mängufilmid. 

 Vajadusel korraldatakse tunde arvutiklassis või kasutades SmartBoard,  

grafoprojektoreid. 

 


