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INGLISE KEELE AINEKAVA  
 

Inglise keelt õpetatakse 3. – 9. klassis A-keelena. 
Õpetamisel lähtutakse riikliku õppekava inglise keele õpetamise eesmärkidest. Põhikooli 
eesmärk on anda standardile vastavad teadmised inglise keeles ning õpilastele vajaliku 
ettevalmistuse keskhariduse omandamiseks. 
Õppematerjal: 
Rõuge Põhikoolis kasutatakse inglise keele õpetamiseks õpikukomplekti „ I Love English“ 1-7, 
Ü.Kurm, M.Jõul, N.Fyfe 
 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks 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. 

Õppeaine kirjeldus 

 Inglise keel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, 

mistõttu üks inglise keele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi 

teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev 

tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust. Inglise keele õppimisel saadud 

õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õppija keeleoskuse 

arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse 

õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele 

kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme 

komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole 

eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele 

struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 

omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaud areneb õppija 

keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise 

pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 

 Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, 

rääkimine, kirjutamine) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, 

mille kaudu ja piires kujundatakse suhtlus-pädevust. Põhikoolis on teemade 

käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus“. Kõigis kooliastmeis ja 

klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja 

maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste 

kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas 

võõrkeeles. 

 Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks. Oluline on ka 

õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja 

analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. 

Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha 
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enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides 

osalema jne). Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest 

(lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 

abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini 

kasutatavatest sõnadest ja vormidest). 

 Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud 

kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpitava võõrkeelega 

tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks 

ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks 

sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, 

projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki 

osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks korraldatakse õppereise ja õpilasvahetust 

ning kutsutakse keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid. Kõigis 

kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset 

hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne 

õhkkond ja väärtustatakse õppija igaedusammu. Õppimist toetab kujundav 

hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu 

või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. 

Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab 

õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja 

hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud 

hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 
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Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes 
 

9. klassi lõpetaja: 
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada 
ja selgitada oma seisukohti ning plaane; 
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises 
enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest 
eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning 
kohandab oma õpistrateegiaid. 

 
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

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

 

Grammatika sisu III kooliastmes  
Teemad Grammatika sisu 

Lauseõpetus 7. klass  
Põimlaused; fraaside ja lausete ühendamine; It/there lause algul; kokku-ja 
lahkukirjutamise põhijuhud; kirjavahemärgid (jutumärgid); sõnade 
poolitamise põhireeglid (liitsõnad); 

8. klass   
Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved); 
kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad sidesõnad (however, though). 

9. klass 
Tingimuslaused (I-III tüüp) Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, 
korraldused, palved); kirjavahemärgid (jutumärgid)  Alistavad sidesõnad 
(however, though). 

Tegusõna 
 

7. klass  
Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 
tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); tuleviku 
väljendamise erinevad võimalused. 

8. klass   
Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 
tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); umbisikuline 
tegumood (Present Simple/ Past Simple); modaaltegusõnad (have to, 
ought, should, would); tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise 
erinevad võimalused. 

9. klass 
Modaaltegusõnad (have to, ought, should, would); harvemini esinevad 
ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline tegumood (Past 
Perfect, Present Perfect Continuous); umbisikuline tegumood (Present 
Simple/ Past Simple); tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise 
erinevad võimalused. 

Nimisõna 7. klass  
Liitnimisõnad. 

8. klass   
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Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste 
nimedega; liitnimisõnad. 

9. klass 
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; väljendid artiklitega ja ilma; 
liitnimisõnad. 

Omadussõna 7. klass  
Omadussõnade võrdlusastmed. 

8. klass   
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); enough/too + 
omadussõna; 
eritüvelised võrdlusastmed (old-elder); omadussõnade kasutamine 
rahvusest ja kodakondsusest kõneldes; omadussõnade võrdlemine 
(as…as, more… than); so/such+ omadussõna. 

9. klass 
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); omadussõnade 
võrdlemine (as…as, more… than); so/such+ omadussõna. 

Asesõna 7. klass  
Umbisikulised asesõnad (it, there). 

8. klass   
Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

9. klass 
Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

Eessõna 7. klass  
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

8. klass   
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

9. klass 
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

Arvsõna 7. klass  
Lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud. 

8. klass   
Aritmeetilised põhitehted. 

9. klass 
Protsent; kümnendmurrud; Arvsõna “0” erinev lugemine. 

Määrsõna 7. klass  
Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad 
määrsõnad. 

8. klass   
Ebareeglipärased määrsõnad. 

9. klass 
Määrsõnade liigid ja võrdlemine; määrsõna koht lauses. 

Sõnatuletus 7. klass  
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (un-)ja järelliited (,-ous,-ship) nimi-, 
omadussõnade moodustamiseks. 

8. klass   
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (re-)ja järelliited (-ness,-ion,-ous) nimi-, 
omadus-, tegusõnade moodustamiseks. 

9. klass 
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja järelliited nimi-, omadus-, tegusõnade 
moodustamiseks. 
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Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
 

Õppesisu 7. klassis 

 Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused.  
Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (enda tugevustest ja 
nõrkustest teadlik olemine, inimese eelduste ja elukutsete seosed). 

 Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.  

Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). 

Väärtused ja kultuur (omakultuuri väärtustamine). 

 Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 
leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma 

kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik 
kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

 Riigid ja nende kultuur. USA lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 
tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Ameerika maailma jao riigid ja seal räägitavad 
keeled.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 
Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 
Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja 
ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

 Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine.  
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel 
tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus 
(liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine). 

 Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 
meediavahendid ja reklaam.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, 
massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). Teabekeskkond (vajaliku info leidmine ja selles 
orienteerumine). 

 

Õpitulemused 7. klassis 
7. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõningate keelevigadega raamatu või 
filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate 
lausetega; 

 kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning 
oskab sellistele emotsioonidele reageerida; 

 kirjutab õpitud teemadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 
on suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine; 

 suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brožüürid, 
dokumendid); 

 leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav; 

 suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja 
selge; 

 saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega; 

 viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu; 

 oskab teha loengumärkmeid võtmesõnade abil, kui teema on tuttav ning tekst on lihtsas 
sõnastuses ja selge hääldusega; 
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Õppetegevused 7. klassis: 
7. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 
kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 
peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 
tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 
lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 
Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 
loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma 
kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama 
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid 
seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
Hindamine 7. klassis: 
7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt 
projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 
7. klassis mitte rohkem kui 4.  
Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, 
lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
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Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
 

Õppesisu 8. klassis 

 Mina ja teised. Inimestevahelised suhted.  
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused 
ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). 

 Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende 

tutvustamine.  

Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise kujundamine, 
loodushoid).  

 Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal.  
Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates 
keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja 
vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng 
(loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed 
maal ja linnas, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). 

 Riigid ja nende kultuur. Austraalia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 
tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Aasia ja Aafrika riigid ja seal räägitavad 
keeled.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 
Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). 
Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja 
ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

 Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus töötades kodustes 
töödes ja vabaaja tegevustes.  

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev 
õpe ja karjääri planeerimine (teenindusfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse 
seoste mõistmine). Tervis ja ohutus (ohutusreeglid igapäevastes tegevustes kodus, 
turvalisuse tagamine). Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas). 

 Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 
meediavahendid ja reklaam.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, 
massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). Teabekeskkond (vajaliku info leidmine ja selles 
orienteerumine). 

 

Õpitulemused 8. klassis 
8. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja kuid mõningate keelevigadega 
raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid 
lihtsate lausete järjendina; 

 põhjendab ja selgitab lühidalt arvamusi, kavatsusi ja toiminguid; 

 avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, 
päevasündmuste jms kohta; 

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema; 

 järgib üksikasjalikke juhtnööre; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 
on suhteliselt aeglane ja selge; 

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; tabab selge 
arutluskäiguga teksti põhijäreldusi; 
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 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel 
lihtne; 

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks ebasobiva 
kauba tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada kaebust; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama mõningaid 
ette valmistamata küsimusi; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning tekst 
on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppetegevused 8. klassis: 
8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 
kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 
peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 
tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 
lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 
Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 
loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma 
kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama 
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid 
seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 

Hindamine 8. klassis: 
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt 
projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 
8. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi 
algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava 
üldosa ja ainekava sätetest. 
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Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 
 

Õppesisu 9. klassis 

 Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine.  
Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine 
– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur 
(sallivus, teistega arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik 
kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates 
kultuurides). 

 Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende 
tutvustamine. 

Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). 

 Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused.  
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks 
Eesti vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline identiteet (oma kodukoha vaatamisväärsuste 
tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (kultuuriväärtustesse austusega suhtumine).  

 Riigid ja nende kultuur. Suurbritannia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja 
tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Euroopa riigid ja räägitavad keeled.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). 
Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused 
ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna 
jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas). 

 Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 
kutsevalik; töökohad.  

Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse 
mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine; enda individuaalse õppimise strateegia 
määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud oskused). Teabekeskkond (info edasiõppimise 
võimaluste ja ametite kohta). 

 Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad 
meediavahendid ja reklaam.  

Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, 
massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri 
tundmine ja väärtustamine). Teabekeskkond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine). 
 

Õpitulemused 9. klassis 
9. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu ning esitab 
kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina; 

 esitab võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi arvamuste, kavatsuste ja toimingute 
kohta; 

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa 
järjendina; 

 oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on oma seisukohti selgitada; 

 mõistab igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja juhiseid; 

 mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne on selge 
ja tekst üldkeelne; 

 mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, uudisreportaaž) kui räägitakse suhteliselt 
aeglaselt ja selgelt; 

 suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda 
infot teksti eri osades või mitmest tekstist; 

 oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest 
või kuulatud muusikast; 

 kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre; 
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 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intervjuu käigus täpsustavaid küsimusi 
küsides ja saadud infot kontrollides; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisvalt täpseid loengumärkmeid, kui teema on 
tuttav ning tekst on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppetegevused 9. klassis: 
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 
kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 
peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 
tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 
lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 
Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 
loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma 
kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama 
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid 
seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, 

uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 

Hindamine 9. klassis: 
9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab 
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 
osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt 
projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 
9. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi 
algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava 
üldosa ja ainekava sätetest. 
 
 
 
 

  



Inglise keele keeleoskustaseme kriteeriumid III kooliastmes 

Rõuge Põhikool  11 
 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid III kooliastmes   
 
Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid III kooliastmes  lähtuvalt 
skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja 
hindamine: 

Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  
Üldine 
rääkimisoskus  

7. klass  
Oskab esitada üldsõnalisi, mõttepauside ja mõningate keelevigadega 
kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid 
lihtsate lausetega 

8. klass   
Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi ja mõningate 
keelevigadega kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, 
väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. 

9. klass 
Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma 
huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete 
järjendina. 

Skaalatabel 2.  
Pikk monoloog: 
kogetu kirjeldamine 

7. klass  
Oskab jutustada. 

8. klass   
Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab kirjeldada 
tegelikke või kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada raamatu või 
filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. 

9. klass 
Oskab jutustada. Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab 
kirjeldada tegelikke või kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada 
raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. Oskab vahendada 
ootamatute sündmuste (nt õnnetusjuhtumite) üksikasju. Oskab 
üksikasjalikult vahendada kogetut, kirjeldada oma tundeid ja 
reageeringuid. Oskab võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt 
jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate lausete 
järjendina. Oskab sirgjooneliselt väljenduda oma huvivaldkonna 
teemade piires. 

Skaalatabel 3.  
Pikk monoloog: 
põhjendamine ja 
selgitamine (nt 
väitluses) 

7. klass - 

8. klass   
Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja 
toiminguid. 

9. klass 
Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. 

Skaalatabel 4.  
Teadete 
edastamine 
 

7. klass  
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 
olukorras. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata 
siiski mõistetav. 

8. klass   
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 
koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist 
hoolimata siiski mõistetav. 

9. klass 
Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 
koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist 
hoolimata siiski mõistetav. 
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Skaalatabel 5.  
Suuline esinemine 
 

7. klass  
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. 

8. klass   
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt 
välja tuua asja tuuma. 

9. klass 
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt 
välja tuua asja tuuma. Oskab vastata esinemisjärgsetele 
küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda 
küsimust korrata. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. 
Üldine 
kirjutamisoskus 

7. klass  
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste. Kasutab 
sõnaraamatut. 

8. klass   
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste. 

9. klass 
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste, ühendades 
lühemaid lauseid lihtsa järjendina. 

Skaalatabel 7.  
Loovkirjutamine 

7. klass  
Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi. 
Oskab lugu kirja panna. 

8. klass   
Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja 
reaktsioone lihtsa seotud tekstina. 

9. klass 
Oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel 
tuttavatel teemadel. Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, 
kirjeldades tundeid ja reaktsioone lihtsa seotud tekstina. Oskab 
kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi. Oskab 
lugu kirja panna. 

Skaalatabel 8.  
Kirjalikud ülevaated 
ja 
arvamusavaldused 
 

7. klass - 

8. klass   
Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis ettekandeid, kus esitab 
tava pärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. 

9. klass 
Oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale huvipakkuval 
teemal. Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma 
arvamust igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide 
kohta. 

Skaalatabel 9.  
Oma jutu 
läbimõtlemine 
 

7. klass  
Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, 
lihtsustades vajaduse korral sõnumit ja kasutab vajadusel 
lausemalle. 

8. klass   
Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, 
lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 

9. klass 
On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid, 
küsides tagasisidet. 

Skaalatabel 10.  7. klass  
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Keeleoskuslünkade 
kompenseerimine  

Oskab emakeelset sõna võõrapärastada, küsides üle, kas temast 
saadi aru. 

8. klass   
Oskab mõistet edasi anda mingi sagedasema ligilähedase 
tähendusega sõna abil, paludes end parandada.  

9. klass 
Oskab objekte kirjeldada tunnuste kaudu, kui vajalik sõna ei meenu. 
Oskab vajalikku tähendust edasi anda mingi asendusväljendiga.(nt 
„pehme magamise karu“ tähenduses „kaiuskaru“). 

Skaalatabel 11.  
Oma kõne jälgimine 
ja parandamine 
 

7. klass - 

8. klass   
Oskab küsida kinnitust kasutatud keelendi õigsuse kohta. Oskab 
katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. 

9. klass 
Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit, kui 
vestluspartner sellele tähelepanu juhib. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 

Skaalatabel 12.  
Üldine 
kuulamisoskus 

7. klass  
Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest 
tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal 
ajal jne. Vajadusel küsib üle. 

8. klass   
Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest 
tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal 
ajal jne. 

9. klass 
Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud 
teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui 
hääldus on selge ja tuttavlik. 

Skaalatabel 13. 
Emakeelekõnelejate 
vestluse mõistmine 
 

7. klass  
Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, 
et kõneldakse üldkeeles, hääldus on selge ning tempo ei ole väga 
kiire. 

8. klass   
Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, 
et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 

9. klass 
Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, 
et kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 

Skaalatabel 14.  
Elava esituse 
kuulamine 
 

7. klass - 

8. klass   
Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat juttu tuttaval teemal, kui 
kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 

9. klass 
Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on 
tuttav, sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus selge. 

Skaalatabel 15.  
Teadaannete ja 
juhiste kuulamine 

7. klass  
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre, kui on võimalik vajadusel üle 
küsida. 

8. klass   
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. 

9. klass 
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Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. Mõistab lihtsamat tehnilist 
või suunavat infot, näiteks igapäevaste toodete-teenustega seotud 
juhendeid ja juhiseid. 

Skaalatabel 16. 
Meediakanalite ja 
salvestiste 
kuulamine 
 

7. klass  
Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema 
on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on 
korduvkuulamine. 

8. klass   
Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema 
on tuttav, jutt suhteliselt aeglane ja selge. 

9. klass 
Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, 
kui teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. 
Üldine 
lugemisoskus 

7. klass  
Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema on tuttav 
ja keelekasutus lihtne. 

8. klass   
Loeb lihtsat faktiteavet, kui teema kuulub tema huvivaldkonda. 
Kasutab sõnaraamatut. 

9. klass 
Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub 
tema huvivaldkonda. 

Skaalatabel 18.  
Kirjavahetuse 
lugemine 

7. klass  
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju, kui 
seal on kasutatud lihtsat sõnavara. 

8. klass   
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, 
mis lubab pidada regulaarset kirjavahetust, kuid vajab selleks välist 
abi. 

9. klass 
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, 
mis lubab pidada regulaarset kirjavahetust. 

Skaalatabel 19.  
Eesmärgipärane 
lugemine 

7. klass  
Oskab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstides (kirjad, 
brošüürid ja lühemad dokumendid). 

8. klass   
Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et 
leida otsitav teave. 

9. klass 
Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et 
leida otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest 
tekstist. 

Skaalatabel 20.  
Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

7. klass  
Leiab lihtsas leheloos olulisema, kui teema on tuttav. 

8. klass   
Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. 

9. klass 
Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. Mõistab 
käsitletava teema arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada 
üksikasjadest. 

Skaalatabel 21.  
Juhiste lugemine 

7. klass  
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel 
kasutab sõnaraamatut ja küsib abi. 
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8. klass   
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel 
kasutab sõnaraamatut. 

9. klass 
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. 

Audiovisuaalne tegevus 

Skaalatabel 22. 
Telesaadete ja 
filmide vaatamine 
 

7. klass  
Suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on 
suhteliselt aeglane ja selge. 

8. klass   
Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus süžeed kannavad 
ning jutt on selge ja keel lihtne. 

9. klass 
Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust ja 
uudisreportaažist), kui teema pakub huvi ning räägitakse suhteliselt 
aeglaselt ja selgelt. 

Vastuvõtustrateegiad 

Skaalatabel 23.  
Vihjete tabamine ja 
järeldamine (suuline 
ja kirjalik suhtlus) 

7. klass  
Oskab konteksti põhjal, mõningasel välisel suunamisel, tuletada 
juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja järeldada lausete mõtet, 
kui arutluse teema on tuttav. 

8. klass   
Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade 
tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. 

9. klass 
Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema kuulub tema 
huvi valdkonda. Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute 
sõnade tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on 
tuttav. 

Suuline suhtlus 

Skaalatabel 24.  
Üldine suuline 
suhtlus 

7. klass  
Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades. 

8. klass   
On võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on 
tuttav. Oskab avaldada arvamust, anda ja küsida infot igapäevaelu 
või isiklike asjade kohta (nt perekond, harrastused, kool, reisimine, 
päevasündmused). 

9. klass 
Saab üsna hästi hakkama vestlusega, kui see puudutab tema 
kooliasju või huvialasid. Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; 
tuleb toime vähem tuttavas olukorras ja oskab selgitada, milles 
seisneb probleem. Oskab väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või 
kultuuriteemal (nt filmid, raamatud, muusika). 

Skaalatabel 25.  
Emakeelse 
vestluskaaslase 
mõistmine 

7. klass  
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega ja lihtsa 
sõnavaraga pöördumist, kuigi on vahel sunnitud paluma teatud sõnu 
ja fraase korrata. 

8. klass   
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, 
kuigi on vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata ning 
sõnastada teiste sõnadega. 

9. klass 
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, 
kuigi on vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata. 
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Skaalatabel 26.  
Vestlus 

7. klass  
Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust; oskab 
sellistele emotsioonidele reageerida. 

8. klass   
Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib 
jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab 

9. klass 
Suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on tuttav. Suudab 
igapäevasuhtluses jälgida selgelt artikuleeritud kõnet, mõningaid 
sõnu või fraase võib siiski paluda korrata. Suudab osaleda vestluses 
või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta 
täpselt öelda tahab. Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi 
ja ükskõiksust; oskab sellistele emotsioonidele reageerida. 

Skaalatabel 27.  
Vaba mõttevahetus 
(sõprade ringis) 

7. klass  
Oskab end mõistetavaks teha, kui avaldab arvamust praktilistes 
asjades (nt kuhu minna, mida teha, kuidas korraldada väljasõitu 
vms). Oskab viisakalt väljendada veendumusi, arvamusi, nõustumist 
ja nõustumatust. 

8. klass   
Saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba mõttevahetuse 
põhisisust, kui kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge. Oskab 
esitada oma vaatenurka või arvamust ja küsida teiste omi, kui 
kõneaine talle huvi pakub. 

9. klass 
On võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, kui vestlus 
partnerid hoiduvad idioome kasutamast ja nende hääldus on selge. 
Oskab avaldada arvamust mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt 
muusika, filmid). Oskab selgitada, milles seisneb probleem. Oskab 
lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. Oskab kõrvutada ja võrrelda 
vastakaid arvamusi: pidada aru selle üle, mida teha, kuhu minna, 
keda või mida valida jne. klass 

Skaalatabel 28.  
Ametlikud arutelud 
ja koosolekud 
 

7. klass  
Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, 
kus vahetatakse faktiteavet, jagatakse korraldusi või otsitakse 
lahendusi praktilistele küsimustele, seda tingimusel, et kasutatakse 
ühiskeelt ja hääldus on selge. 

8. klass   
Saab hästi hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega 
on raskusi. 

9. klass 
Suudab mõista suurt osa töisest jutust, kui ei kasutata palju 
kinnistunud väljendeid ja hääldus on selge. Saab hästi hakkama oma 
vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega on raskusi. Suudab 
osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, kus 
vahetatakse faktiteavet, jagatakse korraldusi või otsitakse lahendusi 
praktilistele küsimustele, seda tingimusel, et kasutatakse ühiskeelt ja 
hääldus on selge. 

Skaalatabel 29.  
Eesmärgipärane 
koostöö 

7. klass  
On üldjoontes võimeline jälgima, mida räägitakse. 

8. klass   
Oskab teiste öeldut osaliselt korrata, et kindlustada vastastikust 
mõistmist. Oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab lahenduse 
otsimist või edasise tegutsemisviisi valikut. Oskab lühidalt 
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põhjendada ja selgitada oma arvamust ja suhtumist. Oskab ärgitada 
teisi oma arvamust väljendama. 

9. klass 
On võimeline jälgima, mida räägitakse, kuid kiire ja pika jutu korral 
võib aeg-ajalt paluda kordamist või selgitust. Oskab selgitada, milles 
on probleem, pidada aru edasise tegutsemise üle ja võrrelda 
vastandlikke tegutsemisviise. Oskab lühidalt kommenteerida teiste 
arvamusi. 

Skaalatabel 30.  
Toimingud kaupade 
ja teenuste ostmisel 

7. klass  
Saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks 
valmistumisel (nt reisibüroos)või reisimisel jm sõitudel (nt oskab 
küsida kaassõitjalt, millises peatuses maha minna). 

8. klass   
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm 
sõitudel, reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi 
ametnikega. 

9. klass 
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm 
sõitudel, reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi 
ametnikega. Tuleb toime ebatavalisemates olukordades, mis võivad 
ette tulla poes, postkontoris ja pangas (nt ebasobiva ostu 
tagastamine). Oskab esitada kaebust. Saab hakkama enamikus 
olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel (nt reisibüroos)või 
reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida kaassõitjalt, millises peatuses 
maha minna). 

Skaalatabel 31.  
Infovahetus 

7. klass  
Oskab välja otsida ja edastada lihtsat faktiteavet. 

8. klass   
Oskab küsida ja järgida üksikasjalikke juhtnööre. Oskab hankida 
üksikasjalikku lisateavet. 

9. klass 
Oskab oma toimevaldkonna piires võrdlemisi usaldusväärselt 
vahendada, kontrollida ja kinnitada tüüpilist või ebatüüpilist 
faktiteavet. Oskab kirjeldada mingi toimingu käiku ja anda 
üksikasjalikke juhtnööre. Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, 
arutelu, intervjuud ja dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning 
avaldada nende kohta arvamust ja vastata täpsustavatele 
küsimustele. 

Skaalatabel 32. 
Küsitleja ja vastaja 
roll 

7. klass  
Oskab ettevalmistatud küsimuste toel teha lihtsat intervjuud. Suudab 
esitada mõne ettevalmistamata küsimuse. 

8. klass   
Võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada algatusvõimet (nt 
vahetada teemat), kuid üldiselt toetub siiski tugevalt küsitlejale. 

9. klass 
Oskab anda konkreetset infot, kui seda intervjuul või konsultatsioonil 
küsitakse (nt kirjeldada arstile sümptomeid), kuid esitab seda 
üldsõnaliselt, ilma üksikasjadesse laskumata. Oskab läbi viia 
ettevalmistatud intervjuud, kontrollida ja üle küsida infot; aeg-ajalt 
võib paluda öeldut korrata, eriti kui küsitletav räägib liiga kiiresti või 
pikalt. 

Kirjalik suhtlus 

Skaalatabel 33.  7. klass  
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 
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Üldine kirjalik 
suhtlus 

8. klass   
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku 
teavet või edastades seda teistele. 

9. klass 
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku 
teavet või edastades seda teistele; suudab edastada kõige 
olulisemat. 

Skaalatabel 34.  
Kirjavahetus 

7. klass  
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 

8. klass   
Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult vahendada kogemusi, 
tundeid ja sündmusi. 

9. klass 
Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad 
edasi mõtteid abstraktsetel ja kultuuriteemadel (nt muusika, filmid). 

Skaalatabel 35.  
Teated, sõnumid ja 
plangid 

7. klass  
Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet 
sõpradele. 

8. klass   
Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet 
sõpradele, teenindajatele, õpetajatele jt, kellega ta igapäevaelus 
kokku puutub; suudab edastada kõige olulisemat. 

9. klass 
Oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on infot saada või probleeme 
selgitada. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. 
Suhtlusaktiivsus  
(vooruvahetus) 

7. klass  
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada väga lihtsat silmast silma 
vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. 

8. klass   
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui 
kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. 

9. klass 
Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 
võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 37. 
Suhtluskoostöö  

7. klass  
Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist 
ja hoida juttu õigel kursil. 

8. klass   
Oskab teisi mõttevahetusse kaasata. 

9. klass 
Oskab kasutada põhisõnavara ja -strateegiaid, et vestlust või 
diskussiooni ülal hoida. Oskab kokku võtta, kuhu diskussiooniga välja 
on jõutud, aidates kaasa teemas püsimisele. 

Skaalatabel 38. 
Selgituste palumine  

7. klass  
Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist lihtsamate sõnadega. 

8. klass   
Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist. 

9. klass 
Oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi. 

Tekstid 

Skaalatabel 39.  7. klass  
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Märkmete tegemine 
(loengus, seminaril 
jm) 
 

Oskab loengumärkmeid teha võtmesõnade kujul, kui tegemist on 
tuttava teemaga ning tekst esitatakse lihtsas sõnastuses ja selge 
hääldusega. 

8. klass   
Oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, milledes on 
mõningad ebatäpsused ja lüngad, kui teema kuulub tema 
huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt. 

9. klass 
Oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid 
loengumärkmeid, kui teema kuulub tema huvivaldkonda ning tekst 
esitatakse selgelt ja loogiliselt. 

Skaalatabel 40.  
Töö tekstiga 

7. klass  
Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 
kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 

8. klass   
Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 
kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. Suudab teha 
sellest lühikokkuvõtte teistele. 

9. klass 
Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 
kokkuvõtte. Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja 
panna, kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 

Suhtluspädevus 

Skaalatabel 41.  
Üldine keelepagas 

7. klass  
Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, 
huvialad, töö, reisimine, päevasündmused). Piiratud sõnavara võib 
põhjustada kordamist või ka sõnastusraskusi. 

8. klass   
Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, 
huvialad, töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla 
takerdusi ja kaudset väljendust.  

9. klass 
Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt 
selgitada mõtte või probleemi tuuma ja avaldada arvamust 
abstraktsetel või kultuuriteemadel (nt muusika ja filmid). 

Skaalatabel 42.  
Sõnavara ulatus 

7. klass  
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (perekond, 
huvialad), kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

8. klass   
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (kool, reisimine), 
kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

9. klass 
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks 
(päevasündmused), kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

Skaalatabel 43. 
Sõnakasutus  

7. klass  
Valdab 7. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb 
märkimisväärseid vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või 
kui kõneaine ja olukord on võõras 

8. klass   
Valdab 8. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb 
märkimisväärseid vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või 
kui kõneaine ja olukord on võõras 

9. klass 
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Valdab 9. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb 
märkimisväärseid vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või 
kui kõneaine ja olukord on võõras. 

Skaalatabel 44.  
Grammatika 
korrektsus 

7. klass  
Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. Esineb vigu, kuid need ei takista üldjuhul mõistmist 

8. klass   
Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. 

9. klass 
Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki 
emakeele mõju on märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista 
mõistmist. 

Skaalatabel 45.  
Häälduspädevus 

7. klass  
Hääldus on üldiselt arusaadav, kuigi tuntav on võõras aktsent ja 
küllalt sageli esineb hääldusvigu. 

8. klass   
Hääldus on arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast aktsenti ja 
küllalt sageli esineb hääldusvigu. 

9. klass 
Hääldus on selge ja arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast 
aktsenti ja hääldusvigu. 

Skaalatabel 46.  
Õigekirjaoskus 
 

7. klass  
Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb 
selliseid vigu, mis kohati takistab teksti jälgimist. 

8. klass   
Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb vigu, 
mis küll moonutavad mõtet, kuid sellegi poolest on võimalik tekstist 
aru saada. 

9. klass 
Kirjutamine, kirjavahemärgistus ja teksti paigutus on sedavõrd 
korrektne, et ei sega jälgimist. Oskab üsna arusaadavalt kirjutada. 

Skaalatabel 47.  
Keelekasutuse 
olukohasus 

7. klass  
Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi 
väljendeid ja neutraalset keelt. 

8. klass   
Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. 

9. klass 
Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi 
väljendeid ja neutraalset keelt. Tunneb peamisi viisakusnõudeid, 
oskab neid täita. On teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada 
oma ja võõrast kultuuri ning tähele panna olulisemaid erinevusi 
kommetes, hoiakutes, väärtushinnangutes ja uskumustes. 

Skaalatabel 48. 
Keelekasutuse 
paindlikkus 
 

7. klass  
Oskab paindlikult kasutada lihtsaid keelevahendeid, et väljendada 
vajalikku. 

8. klass   
Oskab mõningate raskustega kohandada oma väljendust, et tulla 
toime ebatüüpilises olukorras. 

9. klass 
Oskab kohandada oma väljendust, et tulla toime ebatüüpilises ja isegi 
keerulises olukorras. 

7. klass  
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Skaalatabel 49. 
Vooruvahetus 
 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui 
kõneaine on talle  tuttav või huvipakkuv. 

8. klass   
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada arutelu, kui kõneaine on talle  
tuttav või huvipakkuv. 

9. klass 
Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 
võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 50. 
Teemaarendus 
 

7. klass  
Oskab jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid üldjuhul lihtsate 
lausete järjendina, kuid esineb ka sidumata lauseid. Esineb takerdusi 
ja mõttepause. 

8. klass   
Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid 
lihtsate lausete järjendina. Esineb takerdusi ja mõttepause. 

9. klass 
Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid 
lihtsate lausete järjendina. 

Skaalatabel 51.  
Teksti selgus ja 
sidusus 

7. klass  
Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud 
järjendiks, kuid harvem kasutatavate sidesõnade kasutamisel esineb 
vigu. 

8. klass   
Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud 
järjendiks, kuid teksti sidususes esineb mõningaid puudusi. 

9. klass 
Oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud 
järjendiks. 

Skaalatabel 52.  
Kõne ladusus 
 

7. klass  
Suudab jätkata kõrvalise abiga, kui sõnastusraskuste tõttu 
ummikusse sattub ja kõnes seetõttu pause tekib. 

8. klass   
Oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb 
sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida 
sõnastust. 

9. klass 
On võimeline võrdlemisi vabalt väljenduma. Suudab jätkata kõrvalise 
abita, kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse satub ja kõnes seetõttu 
pause tekib. 

Skaalatabel 53. 
Väljendustäpsus 
 

7. klass  
Suudab edastada lihtsat ja pakilist teavet, anda edasi kõige 
olulisemat. 

8. klass   
Oskab arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet. 

9. klass 
Oskab üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma. 
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Tabel. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem 

 
 

 A1 A2 B1 B2 C1 C2  
M
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T
M
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E

 
Saan aru 
tuttavatest 
sõnadest ja 
fraasidest, mis 
puudutavad 
mind, minu 
perekonda ja 
minu vahetut 
ümbrust, kui 
inimesed 
räägivad 
aeglaselt ja 
selgelt. 

Saan aru fraasidest 
ja sageli 
käsutatavatest 
sõnadest, mis on 
vahetult seotud 
mulle oluliste 
valdkondadega 
(näiteks info minu ja 
mu perekonna 
kohta, sisseostude 
tegemine, kodukoht, 
töö). Saan aru lühi-
keste, lihtsate ja 
selgelt välja-
hääldatud ütluste 
põhisisust. 

Saan aru 
põhilisest infost 
selges tavakõnes 
tuttaval teemal: 
töö, kool, vaba 
aeg jne. Saan aru 
aeglaselt ja selgelt 
edastatud raadio- 
või telesaadete 
põhisisust, kui 
need käsitlevad 
päevateemasid 
või mulle 
huvitavaid 
teemasid. 

Saan aru 
pikematest 
kõnedest ja 
ettekannetest 
ning tuttava teema 
puhul isegi nende 
keerukamatest 
nüanssidest. 
Saan aru enamiku 
teleuudiste, 
publitsistikasaadet
e ja filmide sisust. 

Saan aru pikemast 
tekstist isegi siis, kui 
see pole selgelt 
liigendatud ja seosed 
on esitatud kas 
kaudselt või vihjamisi. 
Saan suurema vaevata 
aru teleprogrammidest 
ja filmidest. 

Saan vaevata aru 
igasugusest 
kõnest, olenemata 
sellest, kus seda 
esitatakse. Saan 
aru ka kiirkõnest, 
kui mulle antakse 
pisut aega 
hääldusviisiga 
harjumiseks. 

K
U

U
L

A
M
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E

 

  

Saan aru 
tuttavatest 
nimedest, 
sõnadest ja väga 
lihtsatest 
lausetest näiteks 
siltidel, plakatitel 
või kataloogides. 

Saan aru väga 
lühikestest lihtsatest 
tekstidest. Oskan 
leida eeldatavat 
spetsiifilist 
informatsiooni 
lihtsatest 
igapäevatekstidest 
(näiteks reklaamid, 
tööpakkumised, 
prospektid, menüüd,              
" sõiduplaanid), 
samuti saan aru 
lühikestest lihtsatest 
isiklikest kirjadest. 

Saan aru 
tekstidest, mis 
koosnevad 
sagedamini 
esinevatest või 
minu tööga seotud 
sõnadest. Saan 
aru sündmuste, 
mõtete ja soovide 
kirjeldusest 
isiklikes kirjades. 

Saan aru 
aktuaalsetel 
teemadel 
kirjutatud 
artiklitest, kus 
autorid 
väljendavad 
mingeid kindlaid 
seisukohti või 
vaatenurki. Saan 
aru 
tänapäevasest 
proosast. 

Saan aru pikkadest ja 
keerulistest tekstidest, 
nii olustikulistest kui 
ka kirjanduslikest, 
tajudes nende 
stilistilist eripära. Saan 
aru erialastest 
artiklitest ja 
pikematest tehnilistest 
juhenditest isegi siis, 
kui need vahetult ei 
puuduta minu eriala. 

Saan vaevata aru 
kõigist kirjaliku teksti 
liikidest, sealhulgas 
abstraktsetest, 
struktuurilt ja/või 
keeleliselt 
keerulistest 
tekstidest, näiteks 
käsiraamatutest, 
erialastest artiklitest 
ja ilukirjandusest. 
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Oskan lihtsal viisil 
suhelda 
tingimusel, et 
vestluspartner 
aeglaselt räägib, 
vajadusel öeldut 
kordab või ümber 
sõnastab ning 
mind vestlemisel 
aitab. Oskan 
küsida lihtsaid 
küsimusi ja neile 
vastata. 

Saan hakkama 
igapäevastes 
suhtlusolukordades, 
mis nõuavad otsest 
ja lihtsat infovahetust 
tuttavatel teemadel. 
Oskan kaasa 
rääkida, ehkki ma ei 
oska veel ise vestlust 
juhtida. 

Saan enamasti 
keelega hakkama 
maal, kus see on 
käsutusel. Oskan 
ettevalmistuseta 
vestelda tuttaval, 
huvitaval või 
olulisel teemal: 
pere, hobid, töö, 
reisimine ja 
päevasündmused. 

Oskan vestelda 
piisavalt 
spontaanselt ja 
ladusalt, nii et 
suhtlemine keelt 
emakeelena 
kõnelevate 
inimestega on 
täiesti võimalik. 
Saan aktiivselt 
osaleda aruteludes 
tuttaval teemal, 
oskan oma 
seisukohti 
väljendada ja 
põhjendada. 

Oskan end 
mõistetavaks teha 
ladusalt ja spontaan-
selt, väljendeid eriti 
otsimata. Oskan 
käsutada keelt 
paindlikult ja 
tulemuslikult nii 
ühiskondlikel kui ka 
tööalastel eesmärkidel. 
Oskan avaldada 
mõtteid ja arvamusi 
ning vestluses teemat 
arendada. 

Saan vaevata 
osaleda igas 
vestluses ja 
diskussioonis ning 
oskan idioome ja 
kõnekeelseid 
väljendeid. Oskan 
täpselt edasi anda 
tähendusvarjundeid. 
Vajadusel oskan 
lausungi ümber 
sõnastada, nii et 
vestluses osalejad 
seda vaevalt 
märkavad. 

S
U

U
L

IN
E

 S
U

H
T

L
U

S
 

  

Oskan käsutada 
lihtsaid fraase ja 
lauseid 
kirjeldamaks 
kohta, kus elan, 
ja inimesi, keda 
tunnen. 

Oskan käsutada 
mitmeid fraase ja 
lauseid, et kirjeldada 
oma perekonda ja 
teisi inimesi, 
elutingimusi, 
hariduslikku 
tagapõhja, praegust 
või eelmist tööd. 

Oskan lihtsate 
seostatud 
lausetega 
kirjeldada 
kogemusi, 
sündmusi, unistusi 
ja kavatsusi. 
Oskan lühidalt 
põhjendada ning 
selgitada oma 
seisukohti ja 
plaane. Oskan 
edasi anda jutu, 
raamatu ja filmi 
sisu ning 
kirjeldada oma 
muljeid. 

Oskan selgelt ja 
üksikasjalikult 
käsitleda ainest 
laias 
teemaderingis, 
mis puudutab 
minu huvialasid. 
Oskan selgitada 
oma  
 
seisukohti 
aktuaalsetel 
teemadel, tuues 
välja erinevate 
arvamuste poolt-ja 
vastuargumendid. 

Oskan keerulisi 
teemasid täpselt ja 
üksikasjalikult 
kirjeldada, välja tuua 
alateemad ja 
olulisemad punktid 
ning teha 
kokkuvõtet. 

Oskan esitada 
selge ja ladusa, 
kontekstile 
vastavas stiilis 
kirjelduse või 
põhjenduse, millel 
on loogiline 
ülesehitus, mis 
aitab kuulajal 
märgata ja meelde 
jätta kõige 
olulisemat. S

U
U

L
IN

E
 E

S
IT

L
U

S
 

K
IR

J
U

T
A

M
IN

E
 

Oskan kirjutada 
lühikest ja lihtsat 
teadet (näiteks 
postkaarti 
puhkuse-
tervitustega) ning 
täita formulare 
(näiteks hotelli 
registreerimisleht
e, kus küsitakse 
isikuandmeid: 
nime, aadressi, 
rahvust/ 
kodakondsust). 

Oskan teha 
märkmeid ja 
koostada väga lihtsat 
isiklikku kirja, näiteks 
kellegi tänamiseks. 

Oskan koostada 
lihtsat seostatud 
teksti tuttaval või 
mulle huvi 
pakkuval teemal. 
Oskan kirjutada 
isiklikku kirja, 
milles kirjeldan 
oma kogemusi ja 
muljeid. 

Oskan kirjutada 
selgeid ja 
detailseid tekste 
mulle huvi 
pakkuvas 
teemaderingis. 
Oskan kirjutada 
esseed, aruannet 
või referaati, 
edastamaks infot 
ning 
kommenteerides 
ja põhjendades 
oma seisukohti. 
Oskan kirjutada 
kirju, milles tõstan 
esile kogemuste ja 
sündmuste mulle 
olulisi aspekte. 

Oskan ennast 
väljendada selges, 
hästi liigendatud 
tekstis, avaldades oma 
arvamust vajaliku 
põhjalikkusega. Oskan 
kirjutada kirja, esseed 
või aruannet keerukal 
teemal ja esile tõsta 
olulisemat. Oskan 
lugejast lähtuvalt 
kohandada oma stiili. 

Oskan kirjutada 
ladusalt ja selgelt 
vajalikus stiilis. 
Oskan koostada 
keerulisi kirju, 
aruandeid või 
artikleid, esitada 
ainest loogiliselt 
liigendatuna nii, et 
lugeja suudab 
eristada olulist. 
Oskan koostada 
erialaseid ja 
ilukirjanduslikke 
sisukokku võtteid, 
annotatsioone ning 
retsensioone. K
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