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Valikkursus: SAKSA KEEL (C-keel) 
Humanitaar-sotsiaal õppesuuna õpilastele 
 
Maht: 6 kursust 
Tase: A2 
 
Eesmärgid: 
Gümnaasiumi C-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab saada hakkama igapäevastes 
olukordades võõrkeelses keskkonnas; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4) on võimeline osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeelt 

rahvusvahelises töökeskkonnas; 
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 
 
Õppeaine kirjeldus 
Gümnaasiumiastme humanitaar-sotsiaalsuuna õpilastel on võimalus õppida kolmanda 
võõrkeelena saksa keelt.  
Uue võõrkeele omandamist toetab varasem keeleõppimise kogemus. Õpe võimaldab õpilasel 
laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu 
teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks. Keeletunnis suheldakse peamiselt 
õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks.  
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja 
lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse 
põhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: 
keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 
Eri teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja saksa keelega seotud kultuuriruumi. 
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 
Keelestruktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 
omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse 
olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Suhtluspädevust arendatakse keeleliste 
toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Rõhk on interaktiivsel 
õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline osa on paaris- ja rühmatööl. Õpilasi 
suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). 
Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 
keelt ka väljaspool keeletundi. 
 
Lõimumine 
Saksa keele õpe toetab inglise keele õpet ja vastupidi. Lisaks lõimub saksa keele õpe mitmete 
õppeainete ja läbivate teemadega. Nii toimub lõimumine emakeelega (sõnaliigid, lauseõpetus, 
kirjavahemärgid), matemaatikaga (arvsõnad), ajalooga (kaks Saksa riiki, Berliini müür, 
Saksamaa ühendamine). Seostumine toimub ka geograafiaga (Saksamaa), bioloogiaga 
(keskkonnakaitse, taimed, loomad, kliima), muusikaga (heliloojad, kuulsad sakslased), 
kehaline kasvatus (spordialad, sporditundide tähtsus kooliprogrammis) 
 



Õppetegevus 
Oluline on äratada huvi uue keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse 
arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama 
õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid ning 
mängulisust. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ning kirjutamisoskust 
mudelkirjutamisega. Õpilased kasutavad A-võõrkeele õppimisel omandatud õpioskusi ja - 
strateegiaid. 
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele); 
2. dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; 
3. rääkimine pildi alusel; 
4. häälega lugemine; 
5. lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 
6. mudeli järgi kirjutamine; 
7. sõnastiku kasutamine 
8. meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 
9. iseseisev lugemine ning kuulamine; 
10. loovtööd (nt minikirjand, tõlge); 
11. rolli- ja suhtlusmängud; 
12. info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet). 

 
Õppesisu 
Teemavaldkonnad: 
Mina ja teised. Mina ise (nimi, vanus, päritolu, telefoninumber, aadress, välimus, kehaosad, 
iseloom, minu unistused); tuttavate lühitutvustus; sõprussidemed, konfliktid. Perekond, 
liikmete lühitutvustus (vanus, amet, tegevused kodus) 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Ametid; kodused tegevused; toiduained; väljas söömine; 
sisseostude tegemine (toiduained, riided, mööbel). Õppimine (kool, klass, edasiõppimine); 
koolisüsteem Eestis ja Saksamaal, koolivaheajad, nende sisustamine) 
Riigid ja nende kultuur.  Saksa keelt kõnelevad riigid. Eesti tähtsamad riigipühad. Eesti 
(poliitika, majandus); Euroopa Liit, UNO, riiginimed; Saksamaa (asukoht, naaberriigid, 
administratiivne jaotus, valitsus, ajalugu, Berliini müür, loodus) 
Kodukoht ja lähiümbrus. Minu kodu (aadress, mööbel, maja, tubade jaotus); tee küsimine ja 
juhatamine; lennu-, raudteejaam 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Töö (ametid, töökohustused, päevaplaan tööl); õppimine 
(õppeained, koolisüsteem Eestis ja Saksamaal); pensioniiga (tegevused pensionärina); hädaabi 
(leiubüroo, tuletõrje, avarii) 
Vaba aeg ja harrastused. Päevaplaanid (söögikorrad, jalutamine, sisseostude tegemine, 
sünnipäevale minek jne). Vaheaeg, puhkus; aastaajad;  ilm; tegevused (sport, kirjasõbrad, 
muusika, teater, reisimine) 
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht (ilmakaared, loodus, naaberriigid, naaberrahvused), 
vaatamisväärsused, majandus, parlament, ajalugu 
 
Keeleteadmised 
nimisõna: õpitud nimisõnade ainsus ja mitmus; nimisõna käänamine (Nominativ, Akkusativ, 
Dativ); grammatiline sugu, mitmuse moodustamine 
artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine; artikli kasutamise tähtsamad 
juhud; 
Omadussõna täiendina ja öeldistäitena; võrdlusastmed 



arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, kellaaeg, kuupäev, aasta; pikkus, kaugus, kaal, 
hind 
asesõna: isikulised asesõnad ja nende käänamine (Nominativ, Akkusativ, Dativ); omastavad 
asesõnad, nende käänamine ja kasutamine (Nominativ, Akkusativ); näitavad asesõnad; 
umbmäärased asesõnad (man, niemand, etwas, nichts, alles); küsivad asesõnad; siduvad 
asesõnad (Nominativ, Akkusativ); 
tegusõna: põhitegusõnad ja abitegusõnad, modaaltegusõnad, enesekohased tegusõnad, 
tegusõnad lahutatavate ja lahutamatute eesliidetega, tegusõna pööramine, nõrgad ja tugevad 
verbid, ajavormide (Präsens, Präteritum, Perfekt) moodustamine ja kasutamine, käskiv 
kõneviis, kasutatavamate tegusõnade rektsioon; 
määrsõna: tähtsamad kohta, aega ja viisi väljendavad määrsõnad; 
eessõna: eessõnad daativi ja akusatiiviga, daativiga (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu), 
akusatiiviga (durch, für, gegen, ohne, um); 
sidesõnad: rinnastavad sidesõnad ja siduvad määrsõnad (und, oder, aber, doch, denn, deshalb), 
alistavad sidesõnad (dass, als, wenn, weil), siduvad asesõnad (der, die, das); 
lauseõpetus: lihtlause; jaatavad, eitavad ja küsilaused; lausemudelid öeldise pöördelise vormi 
asukoha järgi; 
sõnatuletus: liitsõnade moodustamine, ees- ja järelliited, arvsõnade tuletusliited; 
õigekiri: suur ja väike algustäht; punkt, küsi- ja hüüumärk lause lõpus; koma loetelus ja 
liitlauses. 
 
Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus on üldjuhul A1.2, hea õpitulemus A2.1 ja väga 
hea õpitulemus A2.2. Õpitulemused võivad keeleti ja ka osaoskuseti erineda. 
 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine  
rahuldav 
õpitulemus 

A1.2  A1.2  A1.2  A1.2  

hea 
õpitulemus 

A2.1  A2.1  A2.1  A2.1  

väga hea 
õpitulemus 

A2.2  A2.2  A2.2  A2.2  

 
 
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika  

korrektsus 
Saab aru selgelt 
hääldatud 
fraasidest, lausetest 
ja tuttava 
situatsiooniga 
seotud lühikestest 
dialoogidest. 
Mõistab selgelt ja 
aeglaselt antud 
juhiseid ning 
pöördumisi. Vajab 
kordamist, 
osutamist, 
piltlikustamist vms. 

Loeb lühikesi lihtsait tekste 
(nt. ürituste kavad, 
postkaardid, meilid, 
kuulutused, sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, -küsimustikud, 
-teated, -sõnumid) ja leiab 
neist vajaliku faktiinfo. Saab 
aru lihtsatest kirjalikest 
tööjuhistest. Lugemise tempo 
on väga aeglane, teksti 
mõistmiseks võib vaja minna 
korduvat lugemist. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada 
õpiku sõnastikku. 

Oskab lühidalt 
tutvustada iseennast ja 
oma ümbrust. Saab 
hakkama õpitud 
sõnavara ja 
lausemallide piires 
lihtsate dialoogidega; 
vajab vestluskaaslase 
abi. Hääldusvead 
võivad põhjustada 
arusaamatusi. Kõnes 
esineb kordusi, 
katkestusi ja pause. 

Oskab lühidalt 
kirjutada iseendast 
ja teistest 
inimestest. Oskab 
täita lihtsat 
küsimustikku. 
Tunneb õpitud 
sõnavara õigekirja. 
Kasutab lause 
alguses suurt 
algustähte ja lause 
lõpus õiget 
kirjavahemärki. 

Kasutab üksikuid 
äraõpitud tarindeid 
ja lausemalle, kuid 
neiski tuleb ette 
vigu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mõistab lihtsaid 
vestlusi ning 
lühikeste jutustuste, 
teadete ja sõnumite 
sisu, kui need on 
talle tuttava l 

Loeb üldkasutatava 
sõnavaraga lühikesi tavatekste 
(nt. isiklikud kirjad, 
kuulutused, uudised, juhised, 
kasutusjuhendid; leiab tekstis 
sisalduvat infot ja saab teksti 

Oskab lühidalt 
kirjeldada 
lähiümbrust, 
igapäevaseid 
toiminguid ja inimesi. 
Kasutab põhisõnavara 

Koostab õpitud 
sõnavara piires 
lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi. 
Kirjutab lihtsaid 
teateid 

Kasutab küll 
õigesti mõningaid 
lihtsaid tarindeid, 
kuid teeb sageli 
vigu grammatikas 
(nt. ajab segi 



teemal, seotud 
igapäevaste 
tegevustega ning 
esitatud aeglaselt ja 
selgelt. Vajab 
kordamist ja selget 
hääldust.  

mõttest aru. Lugemise tempo 
on aeglane. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada 
koolisõnastikku. 

ja käibefraase, 
lihtsamaid 
grammatilisi 
konstruktsioone ning 
lausemalle. Suudab 
alustada ja lõpetada 
lühivestlust, kuid ei 
suuda seda juhtida. 
Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu. 

igapäevaeluga 
seotud tegevustest 
(nt. postkaart, 
kutse); koostab 
lühisõnumeid. 
Oskab kasutada 
sidesõnu ja, ning jt. 
Oskab näidise järgi 
koostada lühikesi 
tekste, abivahendina 
kasutab õpikut või 
sõnastikku. 

ajavormid või 
eksib aluse ja 
öeldise 
ühildumisel); 
siiski on enamasti 
selge, m ida ta 
väljendada tahab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hindamine  
Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal õppeperioodil peab õpilane saama tagasisidet kas 
sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustama peab ka tulemuse saavutamiseks tehtud 
jõupingutusi. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine 
soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutusest korrigeerida. 
Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes ka enesehindamist ja kaaslaste antud 
hinnanguid. 
 
 
 
 
 


