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Saksa keelt õpetatakse Eesti üldhariduskoolides (I, II ja III kooliastmes) A-, B- ja C- 

võõrkeelena. Kõige rohkem õpitakse saksa keelt B- ja C-võõrkeelena. Muret valmistab, et saksa 

keelt esimese võõrkeelena õppijate arv on langenud. Saksa keele õppijate osakaal on olnud kõige 

suurem 1997/98 õa (22,4%), kuid on seejärel pidevalt langenud — 2008/09 õ/a moodustas saksa 

keele õppijate arv 17,1% eesti õppekeelega koolide ja 12,5% vene õppekeelega koolide õpilaste 

koguarvust.  

 

Saksa keele kui võõrkeele omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab nii 

õppija aktiivset osalust kui ka seda, et õpetaja poolt on loodud võimalikult loomulik ning 

atraktiivne keelekeskkond. Võrreldes enim õpetatavate võõrkeeltega, sh inglise keelega, kulub 

saksa keele omandamiseks rohkem aega. Tingitud on see nii saksa keele komplitseeritud 

grammatilisest süsteemist kui ka sellest, et võrreldes inglise keelega puudub õpilastel võimalus 

puutuda kokku saksa keelega igapäevastes situatsioonides (nt filmid, arvutisõnavara, muusika 

jne). 

 

Võttes arvesse asjaolu, et eesti ja saksa keelt kõnelevate maade vahel on olnud tihe koostöö 

erinevates valdkondades nii nüüdisajal kui ka varasematel aegadel (ajaloolised, kirjanduslikud ja 

kultuuriloolised traditsioonid), on hästi ja väga hästi saksa keelt oskajate olemasolu Eesti jaoks 

väga oluline. Samuti vajab Eesti Euroopa Liidus vähem kõneldavate ning vähem õpetatavate 

keelte, sh saksa keele häid spetsialiste. Seepärast on äärmiselt vajalik motiveerida Eestis saksa 

keele õppimist ja õpetamist esimese ja teise võõrkeelena. Üheks motiveerivaks teguriks on 

muuta saksa keele õppimine õpilaste jaoks võimalikult atraktiivseks, nt lõimides saksa keelt 

lõiming teiste õppeainetega, kasutades interaktiivset ja projektipõhist keeleõpet, ainepõhist 

keeleõpet, varajast keeleõpet jne. 

 

Lõimitud aine- ja keeleõpe tagab õpilastele suurepärase oskuse mõista ja väärtustada saksa 

keelega seotud kultuure näit Saksamaal, Austrias ja Šveitsis, rikastada oma maailmapilti, luua 

ainetevahelisi seoseid; kujundada kognitiivsed ja sotsiaalsed oskused ning harjumused, mida on 

vaja edukaks toimetulekuks üha kiiremini muutuvas maailmas. 
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1. Ainesisene lõiming 

 
Võõrkeeleõppe, sh saksa keele õppe telje moodustavad teemavaldkonnad (Mina ja teised, Kodu 

ja lähiümbrus, Kodukoht Eesti, Riigid ja nende kultuur, Igapäevaelu. Õppimine ja töö, Vaba 

aeg), mille kaudu ja piires toimub suhtluspädevuse kujundamine. Põhikoolis on teemade 

käsitlemisel lähtepunktiks Mina ja minu lähiümbrus. Kõigis kooliastmetes ja klassides 

käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad.  

 

Siinkohal näide teemavaldkonna Vaba aeg käsitlusest I – III kooliastme saksa keele kui A-

võõrkeele tundides. 

 

I kooliaste 

Antud vanuseastmes on tähtis, et võõrkeeleõpetuse sisu vastaks laste huvidele, oleks 

orienteeritud lapsele, mõjutaks ta mõtte- ja tundemaailma. Algastme õpilane ei taha ainult 

teadmisi koguda, vaid ka rahuldada oma uudishimu. Tegutsemis-, mängu- ja võistluslust ning 

liikumis- ja matkamisrõõm määravad tunni korraldamise tee, vormi, vahendid ja eeldused. 

 

Saksa keele õpetamist soovitatakse algastmes alustada suulise eelkursusega, et arendada lapse 

kuulamis- ja lugemisoskust, õppida uut keelt kõla järgi teistest eristama, sõnas häälikuid 

eristama, ja ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima. Kuulamisoskuse 

kujundamine on vahetult seotud matkimise ja järelerääkimisega. Peale nimetatud üldoskuste 

omandavad õpilased suulise kursuse jooksul elementaarse suhtlemisoskuse. Suulise eelnevuse 

põhimõte ei piirdu ainult suulise eelkursusega, vaid jätkub ka veel II kooliastmes. See, mida laps 

hakkab lugema ja kirjutama, on eelnevalt suulises kõnes omandatud. 

 

I kooliaste: lihtsamate tegevuste ja hobide kirjeldamine.  

Antud sõnavara harjutamiseks ja kinnistamiseks on näiteks sobilikud: 

- erinevad laulud ja luuletused, kus käsitletakse õpilase tegevusi nädala jooksul;  

- pantomiimimängud tegevuste ja hobide (nt joonistamine, rattaga sõitmine, jalgpalli 

mängimine, sportimine, lugemine) näitlikustamiseks; 

- hobidest rääkimine pildi, pildiseeria või märksõnade toel; 

- plakati meisterdamine, millele kõik õpilased joonistavad oma hobiga seotud pildi ning 

kirjeldavad seda lühidalt; 
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- viktoriinid õpitaval teemal. Interaktiivseid saksa keele viktoriine igale vanuseastmele ning 

erinevate teemade kohta võib leida Saksa keele õpetajate seltsi kodulehelt www.edlv.ee. 

 

II kooliaste 

Alates II kooliastmest peaksid õpetajad julgustama oma õpilasi üha rohkem tegema iseseisvat 

tööd, milleks võib kasutada erinevaid aktiivõppemeetodeid, mille läbi toetamaks suhtlus- ja 

esinemisoskuse kujunemist õpilastes. Nii võib õpilastega läbi viia ka erinevaid rahvusvahelisi 

projekte, kuna just sellises vanuses ollakse huvitatud omaealiste huvidest ja tegevustest teistes 

riikides/linnades/koolides. Näiteks võib Tallinna Saksa Gümnaasiumi kogemustele toetudes 

soovitada kirjavahetust saksa keelt emakeelena kõnelevate õpilastega. Kirjavahetus võib toimuda 

ka elektrooniliselt ja vastava kooli ning õpetajaga kokku leppides saab seda teha ka tunnis 

online. Samuti kujunes huvitavaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi ning Kadrioru Saksa 

Gümnaasiumi 5. klasside õpilaste kohtumine, kus õpilastel oli võimalik saksa keeles teise kooli 

eakaaslastega rääkida oma hobidest ning vabaajategevustest. 

 

II kooliaste: huvidest (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt) ja erinevatest 

vaba aja veetmise viisidest (erinevad tegevused, üksi, sõprade, pereliikmetega jmt) rääkimine; 

huvialadega seotud keskkonna ja ümbruse kirjeldamine. 

 

Nimetatud kooliastmes peab õpilane suutma lisaks kirjeldustele ka oma eelistusi põhjendada, 

anda hinnanguid ning neid suuliselt ja kirjalikult esitada. Siinkohal võib antud teema käsitlemisel 

kasutada järgnevaid õppemeetodeid: 

- lühireferaadi „Meine Hobbys in verschiedenen Jahreszeiten“ (Minu hobid erinevatel 

aastaaegadel) koostamine, kus õpilane kirjeldab oma hobisid erinevatel aastaaegadel. 

Referaadid võib lasta teha ka rühmatööna, kus iga rühm kirjeldab hobisid erinevatel 

aastaaegadel; 

- PowerPoint´i esitlus teemal „Hobbys in unserer Klasse“ (Meie klassi hobid). Ka selle 

esitluse puhul võib kasutada rühmatööd, nt tüdrukud ja poisid eraldi; 

- lühikirjandi kirjutamine teemal „Hobbys meiner Familie“ (Minu perekonnaliikmete hobid);  

- saksa keeles klassi ajalehe koostamine, kus kõik klassi õpilased kirjutavad oma 

meelistegevustest. 

Ka II kooliastme saksa keele tundides peab palju harjutama ja kordama ning selleks, et säilitada 

huvi ja kaasategemisrõõmu, tuleb kasutada palju erinevaid harjutusi, võtteid ja mänge.  
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III kooliaste 

III kooliastme õpilastel on soovitatav osaleda rahvusvahelistes projektides, nt õpilasvahetustes, 

mis annavad õpilastele lisaks keelepraktikale suurepärase võimaluse rikastada oma 

maailmavaadet, õppides tundma saksa keelt kõnelevate riikide kultuuri ning kombeid ja tavasid. 

Õpetajad peaksid oma õpilasi suunama osalema erinevatel võistlustel ja konkurssidel, mis esiteks 

annab võimekamatele õpilastele võimaluse oma võimeid proovile panna ning teiseks aitavad 

erinevad projektid muuta keeleõppe huvitavamaks ja motiveeritumaks. Antud vanuseastme 

õpilased võivad näiteks osaleda Austria kirjandusvõistlusel „Perplex“ (vt. www.perplex.at ), kus 

igal aastal korraldatakse võistlus erineval teemal.  

 

Ei tohiks karta ka osalemist rahvusvahelistes projektides. Nii nt osalesid TSG 9. klassi õpilased 

rahvusvahelisel õpilasseminaril „Euroopa koolisild” Leipzigis, kus õpilased tegid ettekande Eesti 

ajaloo olulistest verstapostidest, mis andis võimaluse tutvustada Eesti ajalugu ning tutvuda ka 

teiste riikide ajalooga. Taoline seminar on suurepäraseks võimaluseks avastada ennast Euroopas 

ning Euroopat endas.  

 

III kooliaste: erinevate spordialade, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliikide kirjeldamine; 

erinevate kultuuride eripära ja kooseksisteerimise aktsepteerimine / mõistmine; meediavahendite 

(ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet) ja nende eakohane kasutamine, meediavahenditest 

saadav kasu ja võimalikud ohud; erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast. 

Antud kooliastmes peavad õpilased oskama lisaks kirjeldustele teha kuuldu ja loetu põhjal 

järeldusi ning anda hinnanguid. Sobilikud on näiteks järgmised ülesanded: 

- ettekande koostamine teemal „Meine Lieblingsgruppe“ (Minu lemmikbänd); 

- referaadi koostamine ühe spordiala kohta, kus õpilane kirjeldab lühidalt ühte spordiala ning 

kirjutab sellest nii Eesti kui Saksamaa kontekstis; 

- kirjandi kirjutamine teemadel „Das interessanteste Buch, das ich gelesen habe“ 

(Huvitavaim raamat, mida ma lugenud olen), „Der interessanteste Film, den ich zurlezt 

gesehen habe“ (Huvitavaim film, mida ma hiljuti nägin); 

- erinevate reklaamtekstide koostamine (nt mõne ürituse või mõne toote kohta); 

- saksakeelsetest ajakirjadest (nt „Deutsch Perfekt“ www.deutsch-perfekt.com) artikli 

lugemine ja loetust lühikokkuvõtte tegemine; 

- lühifilmide tegemine teemal „Hobbys der estnischen Jugendlichen“ (Eesti noorte hobid). 
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Tabel 1. Ülevaade I-III kooliastmes võimalikest kasutatavatest meetoditest 

I kooliaste II kooliaste III kooliaste 
- kuuldu põhjal pildi ja teksti 
täiendamine; 
- pildi toel rääkimine; 
- dialoogide, laulude ja luuletuste 
esitamine ning nende põhjal 
ülesande täitmine; 
- käelise ja kehalise tegevuse 
sidumine keeleõppega jne. 
 

- eakohased projektid; 
- suulised lühiettekanded; 
- eri liiki tekstide kirjutamine (s.h. 
lühireferaadid, kirjad, sõnumid, 
õnnitluskaardid); 
- kuuldu ja loetu põhjal ülesande 
lahendamine jne. 

- keeleprojektid (nt filmid); 
- suulised ettekanded; 
- loovtööde ja erinevate tekstide 
kirjutamine (nt luuletused, 
lühikirjandid, tekstid päeviku 
vormis, isiklikud kirjad, 
teadaanded jne); 
- referaatide ja lihtsamate 
uurimistööde kirjutamine; 
- rollimängud jne.  
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2. Lõiming teiste õppeainetega 

 
Võõrkeelte, sh saksa keele ainekava haakub emakeele ja kirjanduse, matemaatika, loodus-, 

sotsiaal- ja kunstiainete, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse ainekavadega.  

 

Kõige enam toetub saksa keele omandamine emakeelele, kuna emakeel on lapse arengus üheks 

olulisemaks teguriks. Lisaks ühistele õppe- ja kasvatuseesmärkidele kattuvad emakeele ja saksa 

keele õpetamisel ka paljud teemavaldkonnad. 

 

Loodusainetest on saksa keele õppes kõige rohkem kokkupuudet loodusõpetuse, bioloogia ja 

geograafia ainekavadega. Loodusteaduslik pädevus teostub läbi mitmete teemavaldkondade, nt 

käitumine looduses; loodus ja looduskaitse; keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine; elu linnas 

ja maal, tervislikud eluviisid jne. 

 

Sotsiaalainetega seostub saksa keel läbi erinevate teemavaldkondade käsitlemise, nt ajaloo puhul 

on käsitletavad alateemad Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; õpitavat keelt kõnelevate 

riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ja nendega 

seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast ning inimeseõpetuse puhul nt viisakas käitumine; 

võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega 

arvestamine jne. 

 

Tehnoloogiaoskus areneb läbi arvuti kasutamise; arvuti on võõrkeeltes erinevate tööde 

teostamise vahend, suhtlemisvahend ja informatsiooni otsimise vahend.  

 

Kõige vähem puutub saksa keel kokku matemaatika ja kehakultuuriga, siiski suhtluspädevuse 

raames tuleb osata võõrkeeles öelda arvude nimetusi (nt vanus, kellaajad, sünniaeg jne), 

erinevaid jooniseid ja graafikuid interpreteerida, samuti käsitletakse teemade raames tervisliku 

eluviisi (tervislik toimutmine, hügieen) ja spordiga seonduvat. 

 

Järgnevalt on võrreldud kõikide ainevaldkondade ainekavasid saksa keele ainekavaga. Esiteks on 

võrreldud ainete õppe- ja kasvatuseesmärke. Seejärel on võrdluse alla võetud ainevaldkondade 

õppesisu ja -tegevus (võimaluse korral kooliastmeti) ning toodud välja konkreetsed punktid, 

millist tuge pakuvad võrreldavad ained saksa keele omandamiseks. Lõpuks on võrreldud 

teemavaldkondi ning leitud ühised kokkupuutekohad. 
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2.1. Emakeel 

 

Emakeel on lapse arengu tegur ja näitaja. Hea emakeeleoskus (väljendusoskus, suhtlusvalmidus, 

lugemine, kirjutamine) loob teiste keelte õppimiseks ja õpetamiseks soodsad eeldused. 

 

Õpilaste emakeelt tuleb arvestada selle aktiivse mõju tõttu õpitavale võõrkeelele. Kesine 

emakeeleoskus takistab ka teise keele omandamist. Siinkohas on silmas peetud seda, et õpilane 

püüab emakeelenormid tahtmatult üle kanda võõrkeelele. Et vältida negatiivsest interferentsist 

tulenevaid vigu, on peab õpetaja oma tundides kasutama keelenähtuste kõrvutamise ja 

võrdlemise ning kriitiliste keelendite harjutamise ülesandeid. 

 

Algastmes peab võõrkeeleõpetaja pidama silma seda, et õpetatav võõrkeel on lapse jaoks vaid 

vahend, mitte eesmärk ning on väga oluline, et õpilane oskab leida ning kasutada paralleele 

emakeele ja saksa keele vahel. 

 

Tabel 2. Emakeele ja saksa keele õppe- ja kasvatuseesmärgid; õppesisu ja –tegevus kooliastmeti 
 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Emakeel Saksa keel 

Harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks 
kasutama veebiallikaid, sõna- ja käsiraamatuid; 
arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata ja 
sihipäraselt kasutada meedias ja internetis 
pakutavat teavet;  

Oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid 
(nt teatmeteosed, sõnaraamatud, Internet) vajaliku teabe 
leidmiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele 
kasutamisse ja toetab muu emakeelega kaaslaste 
eesti keele omandamist; 

omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate 
kultuuride eripära; 

väärtustab eesti keelt kui avaliku suhtluse vahendit. saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab 
selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning 
lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste. 

 
Õppesisu ja -tegevus I kooliastmes 

Õpetaja ja kaaslase 
kuulamine ning suulise 
juhendi järgi toimimine; 

 

Tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine – nt võib õpilastega 
mängida käskiva kõneviisi harjutamiseks mängu, kus õpilased toimivad vastavalt 
(nii õpetaja kui ka kaasõpilaste poolt antud) käsklustele (nt Steht bitte auf! Geht 
bitte an die Tafel! Setzt euch bitte! jne); 
kuuldu põhjal pildi täiendamine – nt võib lasta õpilastel kuulamise järgi pilti 
värvida, või joonistada pildile puuduvaid elemente (nt Der Hund ist braun, die 
Katze ist schwarz, der Vogel ist bunt jne); 
laulude ja luuletuste kuulamine ja nende põhjal ülesande täitmine; 

tuttava luuletuse, dialoogi 
ilmekas (mõtestatud) peast 
esitamine; 

 

dialoogide, laulude ja luuletuste peast lugemine – olles omandanud emakeeles 
suulise esinemise kogemused, saavad õpilased saksa keele tundides suulise 
esinemise ajal kontsentreeruda rohkem saksa keelele. 
Positiivseks kogemuseks oli TSG II klassi õpilaste tore fantaasiareis piraatide 
maale Saksamaalt pärit artisti Ines Hanseniga, kelle juhendamisel oli lastel 
võimalik laulda, tantsida, mängida ja seeläbi ka saksa keelt õppida. Kogu tegevus 
toimus saksa keeles ning arusaamist kergendasid žestid, miimika, vastav muusika 
jne. http://www.ines-hansen-team.de/start.html; 
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jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria, etteantud teema 
põhjal; 

pildi toel rääkimine – just varases keeleõppes on oluline, et jutustamisel oleksid 
toeks pildid, tegemist võib olla nii õpilaste enda joonistatud piltide või 
koomiksitega, kui ka õpikupiltidega; 

teksti ärakiri tahvlilt, 
õpikust; 

ärakiri ja mudeli järgi kirjutamine – on oluline, et õpilased on harjutanud ning 
omandanud emakeeletundides ärakirja tegemist, see hõlbustab ka tegevust 
võõrkeeltundides; 

joonistähtede kirjutamine; 
väikeste ja suurte 
kirjatähtede õppimine, 
õiged tähekujud ja seosed, 
ühtlane kirjarida; töö 
vormistamine, puhtus, 
käekirja loetavus, kuupäeva 
kirjutamine; 

olles omandanud emakeeles kõige olulisemad kirjaliku keelekasutuse põhitõed, 
on õpilane suuteline ka saksa keeles kirjutama aktiivselt omandatud sõnavara 
ning vormistama oma tööd; 

kasutab sõna- ja 
käsiraamatuid ning leiab 
õigekeelsusabi 
veebiallikatest; 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamat, Internet) vajaliku teabe 
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes – I ning II kooliastme õpilastel 
on soovitatav kasutada saksa-eesti koolisõnaraamatu ja eesti-saksa 
koolisõnaraamatut; 

väliskirjanike loomingu 
lugemine, nt H. C. 
Andersen, vendade 
Grimmide teosed; 

toetudes emakeeles käsitletud Saksa kirjanikele, on soovitatav kõrvutada 
saksakeelseid muinasjutte emakeeles loetuga, lasta otsida tekstist sisutähtsaid 
sõnu ja lauseid, tõsta esile olulisimaid mõtted. Muinasjuttude põhjal võib 
lavastada lühinäidendeid ja dialooge; 

hääldus- ja 
intonatsiooniharjutused; 
häälduse harjutamine, 
hääle tugevuse 
kohandamine olukorrale; 

algastme võõrkeeleõpetuses on eriti oluline omandada saksa keele lauserütm ja 
intonatsioon. Hääldusharjutusi peaks antud vanuseastmes kõrvutama emakeele 
hääldusharjutustega, mis annab õpilasele parema võrdlusmomendi. Õiget 
hääldust saab arendada laulmise ja mitmesuguste sõnamänguliste/rütmiliste 
hääldusharjutuste abil; 

kõnetus- ja 
viisakusväljendid, 
teietamine ja sinatamine. 

saksa keele õpetamisel on väga oluline selgitada juba I kooliastme õpilastele 
Saksamaal järgitavaid käitumisreegleid, mille hulka kuulub ka võõraste ja 
täiskasvanud isikute teietamine. Läbi erinevate dialoogide ning rollimängude saab 
seda hästi harjutada. 

 
Õppesisu ja –tegevus II kooliastmes 

Eesmärgistatud lugemine, 
lugemist hõlbustavad võtted; 

ilukirjandus: lastelaul, 
liisusalm, jutustus, 
muinasjutt, luuletus, 
kahekõne, näidend, 
sõnamänguline tekst, piltjutt, 
mõistatus, vanasõna. 

Erinevate eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; kuuldu ja loetu põhjal 
ülesande sooritamine (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); kuuldud või 
loetud teksti kohta küsimustele vastamine; 
 
II kooliastmes peab õpilast üha enam suunama lugema eakohaseid 
adapteeritud tekste. Nendeks sobivad väga hästi erinevad didaktilised 
muinasjutud, jutustustused ning lihtsamad artiklid ajalehtedest ning ajakirjadest.  
Olles õppinud emakeeletunnis erinevaid ilukirjanduslikke tekstiliike, on ka saksa 
keele tunnis soovitatav nimetatuid tekstiliike käsitleda. Võimaluse korral võib 
antud tekste omavahel kõrvutada või lasta otsida tekstidest olulisemaid mõtteid, 
panna pealkirju, koostada plaane, vastata teksti põhjal küsimustele, märkida 
loetud tekstist välja olulisem info, arvata kaasteksti põhjal tundmatute sõnade 
tähendust, harjutada sõnaraamatut kasutama jne; 

loovtöö kirjutamine (vabajutt, 
jutt pildi, pildiseeria, 
küsimuste, skeemi, kaardi või 
kava toel, fantaasialugu). 
Jutu ülesehitus: alustus, sisu, 
lõpetus; sündmusest ja 
loomast kirjutamine; 

ka saksa keele tundides alustatakse II kooliastmes lühemate tekstide kirjutamist, 
näidise järgi erinevate tekstide, nt sõnumite, õnnitluskaartide, lühikeste kirjade, 
lühijuttude jmt kirjutamist; 

jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria, etteantud teema 
põhjal; aheljutustamine. 

õpilane peab II kooliastmes suutma oma mõtteid ning tundeid väljendada. 
Selleks võib küsida õpilaste arvamust loetud teksti, kuulatud laulu või vaadatud 
filmi kohta.  
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Õppesisu ja -tegevus III kooliastmes 

Suulise suhtlemise tavad 
eesti keeles: pöördumine, 
tervitamine, telefonivestlus; 

Eesti ja saksa suulise suhtlemise tavade võrdlus. Võimaluse korral kutsuda 
tundi saksa keelt emakeelena kõnelev isik, kes räägib õpilastele Saksamaal 
kehtivatest suhtlemisreeglitest, mida saab hiljem läbi dialoogide ning 
rollimängude harjutada; 

sihipärane ja kriitiline 
lugemine (nii oma 
huvivaldkondade kui ka õpi- 
ja elutarbelisi tekstid); 

iseseisev lugemine. Põhikoolilõpetaja peab suutma saksa keeles nii lihtsamaid 
ilukirjanduslikke kui ka elutarbelisi tekste lugeda. Siinkohal on soovitatav III 
kooliastme lõpus lasta õpilasel valida üks saksakeelne raamat, mida ta peab 
suutma lugeda ning loetust kokkuvõtte tegema (nii suuliselt kui ka kirjalikult);  

rühmatöö käigus arvamuse 
avaldamine ja 
põhjendamine; diskussioon; 
väitlus, väitluse reeglid; 

III kooliastmes peab õpilane suutma võõrkeeles oma arvamust avaldada ning 
seda põhjendada. Kuna emakeeles on õpitud väitlemise põhitõdesid; võib 
võõrkeeleõpetaja valmistada ette lihtsamaid väitlusteemasid, kus 
diskuteeritakse erinevatel eakohastel teemadel, nt „Sollen die Jugendlichen 
sich mehr für die Bücher inetressieren?“ (nt „Kas noored peaksid rohkem 
raamatutest huvituma?“); 

telefonivestlus, meilivahetus, 
meili kirjutamine ja 
keelevahendite valik; 
veebisuhtluse eesmärgid, 
võimalused ja ohud; 

autentsete meedia ja audiovisuaalsete materjalide kasutamine erinevate 
osaoskuste arendamisel. III kooliastme õpilastele võib soovitada osalemist 
videokonverentsil. Et see õpilastele rõõmu valmistab, näitab TSG positiivne 
kogemus, kus ajalehe „Mainzer Allgemeine Zeitung“ initsiatiivil ja Saksa-Balti 
Kaubanduskoja toetusel 2008.a. Saksamaal Mainzis asuva Schloss 
Gümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilaste 
vahe toimus videokonverents. VIII ja IX klasside õpilased vestlesid teemadel: 
kool, hobid, vaheajad; 

kirjalike tööde vormistamise 
põhimõtted; teksti 
arvutitöötlus. 

lühireferaadi ja lihtsama uurimistöö kirjutamine, info otsimine erinevatest 
võõrkeelsetest teabeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, Internet), suulised 
ettekanded. Lühireferaadi koostamine ning selle ettekandmine on õpilasel 
omandatud nii emakeele kui teiste ainete tundides. Saksa keele tundides peab 
õpilane lisaks referaadi vormistamisele tähelepanu pöörama ka korrektsele 
saksa keele kasutusele.  

 

Emakeeles ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Mina ja teised: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondlastega, 

viisakas käitumine, võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 

koostöö ja teistega arvestamine. 

Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 

kodused kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine; tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti vaatamisväärsused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad; kool ja klass, koolipäev, 

õppeained; ametid; õpioskused ja harjumused. 

Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid; kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja 

kunst, erinevad meediavahendid ja reklaam. 
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2.2. Matemaatika 

 

Tabel 3. Matemaatika ja saksa keele õppe- ja kasvatuseesmärgid; õppesisu ja –tegevus 

kooliastmeti 
Matemaatika Saksa keel 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Arutleb loogiliselt, põhjendab ja 
tõestab; 

Oskab oma arvamusi ja seisukohti loogiliselt põhjendada; 

kasutab õppimisel IKT 
vahendeid; 

oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt 
teatmeteosed, sõnaraamatud, Internet) vajaliku teabe leidmiseks ka 
teistes valdkondades ja õppeainetes.  

rakendab matemaatikateadmisi 
teistes õppeainetes ja 
igapäevases elus. 

 

 
Õppesisu ja -tegevus I kooliastmes 

Arvude liitmine, lahutamine, 
korrutamine ja jagamine peast 
100 piires; 

Oskab loetleda arve 1-100 piires – õpilastega võib mängida erinevaid 
numbrimänge, nt BINGO, arvudoomino (Zahlendomino) jne; 

tunneb kella ja kalendrit ja 
seostab seda oma elu 
tegevuste ja sündmustega. 
 

oskab nimetada nädalapäevi, kuid, kellaaegu – lasta õpilastel 
joonistada oma päeva tegevusi jäljendavad pildid ja kirjutada juurde 
kellajad (edasijõudnumad õpilased võivad kirjutada oma päevast 
märksõnade abil või täislausetega, nt Um sieben Uhr stehe ich auf, 
um halb acht gehe ich zur Schule jne).  

 
Õppesisu ja -tegevus II kooliastmes 

Ajaühikud sekund, minut, tund, 
ööpäev, nädal, kuu, aasta, 
sajand; kell ja kalender, 
käibivad rahaühikud; 

Põhi- ja järgarvud 1-1000; sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, 
aasta, sajand; kell ja kalender, käibivad rahaühikud – antud teema 
harjutamiseks on mitmeid huvitavaid keelemänge, nii nt võib 
järgarvude kordamiseks öelda õpetaja läbisegi õpilaste sünnipäevi 
ning õpilased peavad kuulamise järgi oma sünnipäeva ära tundma 
ning kohe reageerima: Der dreizehne Juni ist mein Geburtstag (13. 
juuni on minu sünnipäev)!  

joonestab valemi järgi 
funktsiooni graafiku (nii käsitsi 
kui ka arvutiprogrammi abil), 
loeb graafikult funktsiooni ja 
argumendi väärtusi. 

visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) põhjal lihtsamate 
järelduste tegemine, seoste leidmine – harjutada õpilastega saksa 
keeles lihtsamate jooniste ja graafikute interpreteerimist; 
matemaatikatunnis saadud teadmiste põhjal võivad õpilased õpitud 
teemade kohta ka ise graafikuid koostada, nt teema „Vaba aeg“ 
puhul võib graafiliselt välja tuua selle, mitu % õpilastest loeb 
meelsasti, mitu % käib sporditrennis jne. 

 

Matemaatikas ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus, sugulased (pereliikmete vanuse ja sünnikuupäeva 

nimetamine; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised (nt päevaplaani 

jutustamisel kellaajad). 

Riigid ja nende kultuur: õpitavat keelt kõnelevate riikide tähtpäevad (tähtpäevade puhul 

kuupäeva ning aastaaja nimetamine). 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: poes käimine (arvutamine, käibelolevad rahaühikud). 
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2.3. Loodusained 

 

Loodusainetes (loodusõpetuses, bioloogias ja geograafias) ja saksa keeles kattuvad 

teemavaldkonnad: 

Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus. 

Kodukoht Eesti: Eesti asukoht, linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses; loodus ja 

looduskaitse; keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti 

vaatamisväärsused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: tervislik eluviis ja toitumine. 

 

I kooliastmes õpitakse saksa keeles tuntumaid looma- ja linnuliike. Antud sõnavara 

rikastamiseks võib soovitada Goethe Instituudi poolt väljaantud lauamängu, kus lapsed peavad 

kas rühma- või paaristööna piltide järgi tundma ära loomade/lindude nimed (vajaduse korral 

võivad nad kasutada ka sõnaraamatut) ja siis selle looma/linnu õigesse elukeskkonda (nt kaamel 

kõrbesse jne) sobitama. Sarnase mängu võib õpilastega ka ise meisterdada. 

 

II kooliastme õpilane peab oskama kirjeldada ilma ning erinevaid ilmanähtusi, selleks võib 

õpilastel lasta läbi viia ilmavaatlusi ning tulemust saksa keeles esitleda. Seda võib teha ka n.ö 

päevikuvormis kuu aja jooksul. Olles õppinud erinevaid loomaliike, nende eluviise ning elupaku, 

lasta õpilastel koostada saksa keeles lühireferaat nt oma lemmiklooma- või lemmiklinnuliigi 

kohta. Soovitatav on anda õpilastele ette sisupunktid: Aussehen (välimus); Ernährung 

(toitumine); Lebensraum (elupaik) Seda võib teha nii paberkandjal kui ka PowerPoint esitlusena. 

 

III kooliastmes käsitletakse enamikus saksa keele õpikutes keskkonnateemat väga põhjalikult. 

Antud teema käsitlemisel on näitlikustamise eesmärgil soovitatav näidata õpilastele huvitavaid 

keskkonnateemalisi õppefilme, samuti võib jaotada teema „Umwelt“ (Keskkonnakaitse) 

erinevateks alateemadeks ning lasta teha õpilastel grupitööna plakateid. Alateemad võivad nt olla 

„Gefährdete Tierarten“ (Ohustatud loomaliigid), „Naturschutzgebiete in Estland 

(Looduskaitsealad Eestis), „Naturschutzgebiete in Deutschland (Looduskaitsealad Saksamaal). 

Kooli (TSG) kogemustele teotudes võib pidada väga heaks meetodiks õpilaste referaatide n.ö 

praktilist kasutamist. Näitesk on TSG õpilased Saksamaalt külla tulnud õpilasgruppidele ette 

kandnud oma referaate Lahemaa Rahvuspargist, erinevatest Eesti mõisatest jne.  
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Huvitavaks kogemuseks on TSG-s kord nädalas aset leidev kokandusring, mille töökeeleks on 

saksa keel ning kus osalevad 6.-9. klasside õpilased. Kuna juhendajaks on Saksamaalt pärit 

õpetaja, valmistatakse eelkõige Saksamaalt pärit roogasid. Esiteks on see väga hea võimalus 

lõimitud aine- ja keeleõppeks, teiseks avardab taoline tegevus õpilaste silmaringi. 

 

 

2.4. Sotsiaalained 

 

Tabel 4. Sotsiaalainete ja saksa keele õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Sotsiaalained Saksa keel 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Tunneb ära kultuurilisi eripärasid ja suhtub 
lugupidavalt erinevatesse kultuurilistesse eripäradesse 
ja maailmavaatelistesse tõekspidamistesse; järgib 
üldtunnustatud käitumisreegleid; 

Omandab oskuse märgata ja väärtustada 
erinevate kultuuride eripära;  
 

omab teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud 
käitumisest ning inimestevahelistest suhetest, mis 
aitavad kaasa tõhusale kohanemisele, eakaaslaste 
hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas, väärtustades neid. 

huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest 
ja nende kultuurist. 
 

 

Ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Kodukoht Eesti: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad. 

Riigid ja nende kultuur: õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, 

mõned tuntumad sündmused, saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid; õpitava 

keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused. 

Kodu ja lähiümbrus: kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

 

Ajaloo käsitlemine saksa keele tundides leiab aset eelkõige III kooliastmes. Siinkohal on 

soovitatav näidata erinevaid Saksamaa ajalugu käsitlevaid filme, nt "Good bye Lenin“, 

„Sonnenallee“ jne. 

Saksakeelsete maade ajaloo ning kultuuri ja ka Eesti kultuuri kohta võib leida viktoriine Eesti 

Õpetajate Seltsi kodulehelt: nt Veebipõhine ristsõnavõistlus Tallinna ajaloo kohta; Austriat 

käsitlev vikotriin „Alles Fuβball. Oder was?“ jne.  
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Inimeseõpetuses ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Mina ja teised: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondlastega, 

ühised tegevused, viisakas käitumine; võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, 

viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline 

liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käimine, arsti juures käimine; kool ja klass, 

koolipäev, õppeained; ametid; tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik. 

Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

 

Inimeseõpetuse üks olulisemaid teemasid on üldinimlikud väärtused – ausus, hoolivus, 

vastutustunne, õiglus. Antud teema käsitlemiseks on soovitatav vaadata tunnis saksakeelset filmi 

„Tyrkisch für Anfänger“ (Türgi keel algajatele), kus käsitletakse türklaste probleeme Saksa 

ühiskonda integreerumisel. Film on humoorikas ja lihtsas keeles (soovitatav III kooliastmele). 

 

 

2.5. Kunstiained 

 

Tabel 5. Kunsti ja saksa keele õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppesisu ja -tegevus 
Kunst Saksa keel 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Väärtustab loovust, kultuuritraditsioone ja 
maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab 
kaasaegse kultuuri erinevaid nähtusi. 

Omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride 
eripära;  
huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist. 

 
Õppesisu ja -tegevus I-III kooliastmes 

Analüüsib kunstiteoseid ja ümbritsevat 
visuaalset keskkonda, kasutades põhikoolis 
omandatud teadmisi ja ainealast 
terminoloogiat ning põhjendab oma 
eelistusi. 
 

Võõrkeele õppimine toetab õpilase üldist arengut ning arendab 
seetõttu võrdselt nii tema emotsionaalseid, kognitiivseid, loome- 
kui ka keelevõimed. Seepärast on äärmiselt vajalik ka 
keeletundides võimaldada emotsionaalset laengut. Eriti 
algastmes peab õpilastele pakkuma ka keeletunnis käelist 
tegevust.  
TSG 3. ja 4. klassi õpilastel on võimalik osaleda kunstiringis, 
mida juhendab Saksamaalt pärit õpetaja. Antud tundides 
õpitakse lihtsamat kunstivaldkonda kuuluvat sõnavara ning 
õpilased tunnevad rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest. 

 

Kunstis ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Riigid ja nende kultuur: õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 

lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. 

Vaba aeg: kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst. 
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Tabel 6. Muusikaõpetuse ja saksa keele õppesisu- ja tegevus 
Muusikaõpetus Saksa keel 

 
Õppesisu ja -tegevus I-III kooliastmes 

Tunneb rõõmu muusikast; 
tunnetab, teadvustab ja arendab 
musitseerimise kaudu oma 
võimeid;  
teab ja hoiab rahvuskultuuri 
traditsioone ning osaleb selle 
edasikandmise protsessis, 
mõistab ja austab erinevaid 
rahvuskultuure.  

Muusikal on võõrkeeletundides väga oluline roll. Algastmes on muusikaline 
tegevus vajalik kõne rütmi, häälduse ja intonatsiooni harjutamiseks, 
kuulamisoskuse arendamiseks ning tunni meeleolu loomiseks.  
II ja III kooliastmes võib õpilastele tutvustada saksakeelsetest maadest pärit 
tuntud muusikuid nii kaugemast kui ka lähiajaloost (nt Bach, Beethoven, 
Mozart jne). 
Samuti võib ka grammatika õppimise muusika kaudu põnevamaks muuta. 
Selleks on välja antud ka saksakeelne CD „Grammatikalische Liebeslieder“ 
(„Grammatilised armastuslaulud“) 
http://www.hueber.de/seite/pg_info_gll_daf. 
Samuti võivad laulud iga vanuseastme keeletunnis õpitavat teemat 
illustreerida. Mitte alati ei pea õpetaja vastavaid laule otsima, selle 
ülesande võib anda ka õpilastele.  
Väga edukas on TSG-s saksakeelne muusikaõpetuse tund, kus 5. klasside 
õpilased õpivad läbi põnevate lastelaulude rikkalikult uut sõnavara ning kõik 
laulud on ühendatud erinevate liikumistega. 

 

Muusikas ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Riigid ja nende kultuur: õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, 

tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. 

Vaba aeg: kultuuriline mitmekesisus; kirjandus, muusika ja kunst. 

 

 

2.6. Tehnoloogia 

 

Tabel 7. Tehnoloogia ja saksa keele õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Tehnoloogia Saksa keel 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Analüüsib ja valib tehnilisi lahendusi ning 
on suuteline oma arvamust esitlema ja 
põhjendama;  
näeb seoseid teadussaavutuste ja 
tehnoloogia arengu vahel ning arutleb töö 
muutumise üle ajaloos. 

Oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teabeallikaid (nt 
teatmeteosed, sõnaraamatud, Internet) vajaliku teabe 
leidmiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;  
huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride 
eripära.  

 

Tehnoloogias (käsitööõpetus, tööõpetus, kodundus, tehnoloogiaõpetus) ja saksa keeles 

kattuvad teemavaldkonnad: 

Kodu ja lähiümbrus: igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; tervislik 

eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus. 

Kodukoht Eesti: loodus ja looduskaitse; keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine. 
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Riigid ja nende kultuur: õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 

lühiiseloomustus. 

 

Saksa keele tundides võib tõlkida eesti keelde põnevaid saksa rahvusköögist pärit roogade 

retsepte. Võimaluse korral võib väljavalitud toite ka kooli õppeköögis valmistada. 

Rühmatööna (I rühm Saksamaa, II rühm Šveitsi, III rühm Austria rahvusroad) võib koostada 

erinevate saksakeelsete riikide retseptikogumikke, mis sisaldavad paralleelselt nii saksakeelseid 

kui ka eesti keelde tõlgitud retsepte.  

 

 

2.7. Kehaline kasvatus 

 

Kehalises kasvatuses ja saksa keeles kattuvad teemavaldkonnad: 

Riigid ja nende kultuur: õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, 

mõned tuntumad sündmused, saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline 

liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; arsti juures käimine; tervislik eluviis ja toitumine. 

Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja 

kunst, sport. 

 

Õpilastel võib lasta koostada referaat ühe tuntud Saksamaalt pärit sportlase kohta. 

 

 

2.8. Seosed õppekava üldpädevustega 

 

Üldpädevuste omandamine on väga oluline inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused 

kujunevad kõigi õppeainete sh võõrkeelte kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning 

nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

 

Järgnevalt antakse ülevaade Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning 

võimalustest, kuidas neid arendada läbi võõrkeele tundides käsitletavate teemavaldkondade. 



Saksa keel 
 

Väärtuspädevus 

- suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi 
üldkehtivate moraalinormide seisukohast 

suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised 
tegevused, viisakas käitumine  

- tajuda ja väärtustada oma seotust teiste 
inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning 
rahvaste kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri 
sündmustega 

õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika 
tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad 
saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- 
ja kultuurivaldkonnast, eakohased aktuaalsed 
ühiskondlikud teemad, sündmused 

- väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst 

Sotsiaalne pädevus 

- suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 
vastutustundliku kodanikuna ning toetada 
ühiskonna demokraatlikku arengut 

võimed, tugevused ja nõrkused 

- aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel 

inimestevahelised suhted, koostöö ja teistega 
arvestamine 

Enesemääratluspädevus  

- suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma 
nõrku ja tugevaid külgi 

võimed, tugevused ja nõrkused 

- järgida terveid eluviise tervislik eluviis ja toitumine 

- lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid 
probleeme 

võimed, tugevused ja nõrkused; 
inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine 

Õpipädevus  

- suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja 
hankida õppimiseks vajaminevat teavet, 
planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 
 - kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -
strateegiaid, erinevates kontekstides ning 
probleeme lahendades;  
 - analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 
nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 
kutsevalik; töökohad 

Suhtluspädevus  

- suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt 
väljendada, arvestades olukordi ja 
suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja 
põhjendada 

inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine 

- lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning 
ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 

kultuuriline mitmekesisus; kirjandus 



Saksa keel 
 

Matemaatikapädevus  

- suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, 
sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid 
lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades 

poes käik, edasiõppimine ja kutsevalik, 
keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine, 
suhtlemine teeninduses 

Ettevõtlikkuspädevus  

- suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades 
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja 
tegevusvaldkondades; 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 
kutsevalik 

- seada eesmärke ja neid teostada; korraldada 
ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada 
tulemuste eest 

kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, 
sport, erinevad meediavahendid ja reklaam 

- reageerida paindlikult muutustele ning võtta 
arukaid riske 

võimed, tugevused ja nõrkused; 
inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine 
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