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Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas
sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid;
2) oskab kirjeldada eset, olendit ja olukorda;
3) oskab jutustada endast, oma huvidest ja hobidest ning lähiümbruses toimuvast;
4) loeb tekste selgelt, mõtestatult, ilmekalt, vigadeta ja õige intonatsiooniga ning
arvestades vene kirjakeele hääldusnorme;
5) jutustab teksti ümber detailselt või lühidalt lihtsa plaani järgi, küsimustele vastates
ja märksõnadele toetudes;
6) oskab määrata kuuldud teksti teemat ja põhiideed;
7) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid;
8) kirjutab ümber trüki- ja käsikirjalist teksti;
9) kirjutab õigesti õpitud ortogramme ja punktogramme;
10) koostab ning kirjutab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid tekste;
11) saab aru lihtsast plaanist, tabelist, diagrammist ja kaardist;
12) suudab leida asjakohast teavet erinevatest allikatest ja kasutab eakohaseid
sõnaraamatuid.
Vene keele õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes
Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja
kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning kaashäälikuid;
2) määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab sõna silpideks, eristab rõhulisi ja
rõhutuid silpe;
3) määrab lause grammatilise põhja ning sõnade seose lauses;
4) liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- ja käsklaused) ning tundevärvingu
(hüüd- ja mittehüüdlaused) põhjal, eristab lausetüüpe intonatsiooni järgi;
5) eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus)
ning žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt);
6) eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi tekste;
7) määrab audioteksti teema ja peamise mõtte, jätab meelde teksti sisu ning täidab
õpetaja korraldusel tekstipõhiseid ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane:
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1) hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning häälikuühendeid sõnades;
2) teab peast vene tähestikku;
3) seletab sõna tähendust iseseisvalt ja sõnastike abil;
4) koostab ja hääldab õige intonatsiooniga väit-, küsi- ja käsklauseid;
5) arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, loetu ja nähtu kohta;
6) koostab lihtsaid jutustavaid, kirjeldavaid ja ka arutlevaid tekste küsimuste,
märksõnade ning lihtsa plaani abil;
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt;
2) täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid,
tekstikatkeid;
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjutab vajaliku info vihikusse ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt;
2) vormistab grammatikaülesanded õigesti;
3) kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja lühemaid tekste õigesti;
4) kirjutab ümberjutustusi plaani ja märksõnade järgi;
5) kirjutab kirjeldavaid ja jutustavaid tekste ning vormistab need korrektselt;
6) oskab oma kirjalikke töid parandada.
Õppesisu
Keele roll inimese elus. Keel kui peamine suhtlusvahend. Sõnastik kui teatmekirjanduse liik.
Tutvumine sõnastike tüüpidega
Graafika. Foneetika. Ortoeepia. Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. Vene keele täis- ja
kaashäälikute süsteem: rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja helitud kaashäälikud,
palataliseeritud ja palataliseerimata kaashäälikud
Paaris- ja paaritud kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud ja palataliseerimata
Tähtede е, ё, ю, я funktsioonid
Rõhk. Sõnarõhu rasked juhud. Intonatsioon ja loogiline rõhk
Leksikoloogia ja fraseoloogia. Leksika ehk keele sõnavara. Sõna kui keeleühik. Sõna
tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud sõnad. Sõna otsene ja ülekantud tähendus
Sünonüümid. Antonüümid. Mitmetähenduslikud sõnad.
Vene keele seletussõnastik. Vene keele antonüümide sõnastik. Vene keele sünonüümide
sõnastik
Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia (sõnamoodustus). Morfeem kui keeleühik.
Morfeemide liigid: juur, eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. Sõnatüvi.
Sõnamoodustus- ja sõnamuutemorfeemid. Sõnamoodustusviisid
Nimisõna üldiseloomustus. Üld- ja pärisnimed. Elusolendeid ning elutuid esemeid ja nähtusi
märkivad nimisõnad
Nimisõnade sugu. Nimisõnade ainsus ja mitmus.
Nimisõnade käänamine. Vene keele käänete süsteem
Omadussõna üldiseloomustus. Omadussõna sugu, arv ning kääne. Omadussõna ühildumine
nimisõnaga soovormis, arvus ja käändes
Esmased teadmised omadussõna täis- ja lühivormide kohta
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Asesõna üldiseloomustus. Asesõna sõnaliikide süsteemis. Isikulised asesõnad kui
sidususvahendid lauses ja tekstis.
Tegusõna üldiseloomustus. Tegevusnimi (infinitiiv) ja tegusõna isikulised vormid
Tegusõna ajavormid. Tegusõnade pööramine olevikus. Tegusõnade pööramine minevikus
Nimisõna, omadussõna ja tegusõna põhilised süntaktilised funktsioonid sõnaühendis ja
lauses.
Eessõna üldiseloomustus
Süntaks ja tekst. Sõnaühend kui süntaktiline ühik. Sõnaühendi põhisõna ja laiend
Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne kommunikatiivne üksus
Lause põhitunnused. Lause pealiikmed. Lause grammatiline põhi
Liht- ja laiendatud laused. Lause kõrvalliikmed: täiend, sihitis, määrus
Lauseliigid suhtluseesmärgi järgi: väit-, käsk- ja küsilaused. Lauseliigid tundevärvingu järgi:
mittehüüd- ja hüüdlaused
Tekst kui kommunikatsiooniüksus. Teksti sidusus. Pealkiri, põhiidee, teksti plaan. Lõik
Tekstide mitmekesisus: muinasjutt, mõistatus, vanasõnad ja kõnekäänud, jutustus, luuletus,
näidend, teadaanne, õnnesoov, kutse, juhend. Tekstide otsimine internetist
Ortograafia ja interpunktsioon. Ortogrammi mõiste. Väike- ja suurtähe kasutamine.
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. Tähtede ъ ja ь kasutamine. Täishäälikute
õigekiri tähtede ж, ч, ш, щ ja ц järel.
не õigekiri tegusõnadega.
Eessõnade õigekiri.
Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja lause lõpus. Poolitamisreeglid.
II kooliastme õppesisu
Vene keele õpe on teisel kooliastmel peamiselt praktiline. Õpilased omandavad algteadmised
keelest ja kirjandusest, õpivad õigesti kõnelema, lugema, kirjutama ja tähelepanelikult
kuulama, arendatakse õpilaste tähelepanuvõimet ja lugemishuvi. Õigekirjaõpe on II
kooliastmes tihedalt seotud lugemisoskuse arendamisega.
1. Üldteadmised vene keelest
Keele roll inimese elus. Keel kui peamine suhtlusvahend.
Sõnastik kui teatmekirjanduse liik.
Tutvumine sõnastike tüüpidega.
2. Graafika. Foneetika. Ortoeepia
Tähestik. Hääliku ja tähe suhe.
Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja
helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja palataliseerimata kaashäälikud. Paaris- ja paaritud
kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud ja palataliseerimata. Tähtede е, ё, ю, я
funktsioonid.
Rõhk. Sõnarõhu rasked juhud. Intonatsioon ja loogiline rõhk.
3. Leksikoloogia ja fraseoloogia
Leksika ehk keele sõnavara. Sõna kui keeleühik.
Sõna tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud sõnad. Sünonüümid. Antonüümid.
Mitmetähenduslikud sõnad. Homonüümid. Fraseologismid. Vanasõnad, kõnekäänud.
Sõna otsene ja ülekantud tähendus. Vene keele seletussõnastik. Vene keele antonüümide
sõnastik. Vene keele sünonüümide sõnastik.
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4. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus
Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised
sõnad. Sõnatüvi.
Sõnamoodustus- ja sõnamuutemorfeemid. Sõnamoodustusviisid.
5. Morfoloogia
Nimisõna, omadussõna, eessõna ja tegusõna üldiseloomustus.
Nimisõna. Üld- ja pärisnimed. Elusolendeid ning elutuid esemeid ja nähtusi märkivad
nimisõnad. Nimisõnade su
Nimisõna. Nimisõnade ainsus ja mitmus. Nimisõnad, mis esinevad ainult ainsuse või
mitmuse vormis. Nimisõnade käänamine. Vene keele käänete süsteem. Nimisõna põhilised
süntaktilised funktsioonid sõnaühendis ja lauses.
Omadussõna. Omadussõna sugu, arv ning kääne. Omadussõna ühildumine nimisõnaga
soovormis, arvus ja käändes.
Esmased teadmised omadussõna täis- ja lühivormide kohta. Omadussõna põhilised
süntaktilised funktsioonid sõnaühendis ning lauses.
Asesõna. Asesõna sõnaliikide süsteemis. Isikulised asesõnad kui sidususvahendid lauses ja
tekstis.
Tegusõna. Tegevusnimi (infinitiiv) ja tegusõna isikulised vormid. Tegusõna ajavormid.
Tegusõnade pööramine olevikus ja tulevikus. Tegusõnade pööramine minevikus. Tegusõna
põhilised süntaktilised funktsioonid sõnaühendis ja lauses.
6. Süntaks
Lause. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne kommunikatiivne üksus. Lause
põhitunnuse
Sõnaühend. Sõnaühend kui süntaktiline ühik. Sõnaühendi põhisõna ja laiend.
Lause. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne kommunikatiivne üksus. Lause
põhitunnused.
7. Tekst
Tekst kui kommunikatsiooniüksus. Teksti sidusus. Pealkiri, põhiidee. Tekstide mitmekesisus:
Teksti plaan. Lõik. Tekstide mitmekesisus: muinasjutt, mõistatus, vanasõnad ja kõnekäänud,
luuletus, näidend.
Tekstide mitmekesisus: teadaanne, õnnesoov, kutse, juhend.
8. Ortograafia ja interpunktsioon
Väike- ja suurtähe kasutamine. Täishäälikute õigekiri tähtede ж, ч, ш, щ ja ц jä
Ortogrammi mõiste. Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. Tähtede ъ ja ь
kasutamine. Poolitamisreeglid. Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja lause lõpus.
Tegusõna 2. pöörde muutelõppude õigekiri. не õigekiri tegusõnadega. Eessõnade õigekiri.
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust,
täidab audioteksti mõtestamisega seotud ülesandeid;
2) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;
3) reprodutseerib ning loob suuliselt tekste (dialoog, monoloog), kasutades
keelevahendeid kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;
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4) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi
kõnepraktikas;
5) oskab kasutada sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid.
Vene keele õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes
Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru lihtsamate tekstide sisust;
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe
(puhtad ja segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid
ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane
1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja
suhtlusolukorrale vastavalt;
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus), pidades silmas teksti
ülesehituse reegleid;
3)oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;
4) jutustab loetust;
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ning kasutab neid oma teksti
koostades;
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;
3) loeb mõtestatult;
4) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;
5) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid;
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;
2) väljendab kirjalikult oma mõtteid, järgib teksti koostamise reegleid (järjekindlus,
loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;
3) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;
II kooliastme õppesisu
II kooliastmes kujuneb õpilastel teadlik suhtumine enda ja teiste kõnesse, oskus eri
olukordades adekvaatselt suhelda. Lugemine ja kirjutamine on suunatud võõraste tekstide
mõistmisele ning oma tekstide loomisele (plaani koostamine, teksti kirjutamine plaani järgi
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jt). Väga oluline on kuulatava teksti mõistmine. Erilist tähelepanu pööratakse neutraalsete ja
väljendusrikaste keelevahendite kasutamisel.
1. Üldteadmised vene keele kohta
Kirjakeele mõiste.
Keelenormi mõiste. Kõnekultuur.
2. Foneetika. Graafika. Ort
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine. Häälikumuutused kõnes.
Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine.
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja silbipõhine. Häälikumuutused kõnes.
Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. Foneetiline transkriptsioon. Vene keele
hääldusnormid. Sõnarõhu rasked juhud.
3. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodust
Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna juurmorfeemis. Põhilised sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade liitmin
Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna juurmorfeemis. Põhilised sõnamoodustusviisid:
prefiksiline, sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade liitmine.
4. Leksikoloogia ja fraseoloogia
Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Oma- ja laensõnad. Vananenud sõnad ja
neologismid. Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad. Raamatu- ja kõnekeele leksika.
Üldkasutatavl leksika. Fraseoloogia kui leksikoloogia osa. Vene keele seletussõnastikud.
Põhitüüp tropes: kehastus, epiteet. Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika
(murdesõnad, professionalismid, žargonismid). Leksikaalne ühilduvus.
Erinevused vabade sõnaühendite ja fraseoloogiliste üksuste vahel. Vanasõnad, kõnekäänud,
lendsõnad. Vene keele seletussõnastikud.
5. Morfoloogia
Sõnaliikide süsteem vene keeles.
Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad nimisõna Käändevormideta nimisõnade sugu
ja arv.
Nimisõna süntaktilised funktsioonid. Nimisõnade kõnes kasutamise normid.
Omadussõna. Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade
täis- ja lühivormid. Omadussõna süntaktilised funktsioonid. Omadussõnade kõnes kasutamise
normid.
Asesõna. Asesõna süntaktilised funktsioonid. Asesõnad kui lausete sidususe vahend.
Tegusõna. Perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõnade
pööramine. Ebareeglipäraselt pöörduvad tegusõnad. Tegusõnade süntaktilised funktsioonid.
Tegusõna kõnes kasutamise normid.
Määrsõna. Määrsõnade liigid. Määrsõna süntaktilised funktsioonid.
Sõnade liigitamise printsiibid: semantiline, morfoloogiline, süntaktiline. Sõnaliikide
üldiseloomustus.
Arvsõna. Arvsõnade kõnes kasutamise normid.
6. Süntaks
Sõnaühend. Peamised sõnaühendite liigid põhisõna morfoloogiliste omaduste järgi:
nimisõnalised, tegusõnalised, määrsõnalised sõnaühendid.
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Lause. Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne kommunikatiivne ühik.
7. Ortograafia ja interpunktsioo
Ortograafia.Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves. Täis- ja kaashäälikute õigekiri
eesliidetes. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
Interpunktsioon. Kirjavahemärkide süsteem vene keeles. Vahemärkide funktsioonid.
Õigekirja vahelduvad vokaalid ja konsonandid on juured. Sõnalõppude õigekiri eri
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. н ja нн eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades.
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Õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes
Õpitulemused
9. klassi lõpetaja:
1) väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
2) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära;
3) arvestab suhtluseesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab
sobivaid keelevahendeid ning järgib kirjakeele norme;
4) mõistab vene keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;
5) hangib infot eri allikatest (sh elektroonilistest), kasutab erinevat tüüpi sõnastikke ja
muid vajalikke teatmeteoseid.
Vene keele õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes
Kuulamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;
2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;
3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid)
ning žanrilt (intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;
4) eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;
5) täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
Õpitulemused
Õpilane:
1) jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;
2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
3) arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;
4) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja
adressaadi eripära ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
5) väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;
Lugemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loeb erinevaid tekste;
2) eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;
3) mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;
4) hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
Õpitulemused
Õpilane:
1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati,
kasutades keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;
2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda,
teeb järeldusi;
3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi jutte;
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4) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud
punktogrammidega lauseid;
Õppesisu
Vene keel maailma teiste keelte seas. Keel kui arenev nähtus.
Foneetika. Ortoeepia. Sõnarõhu rasked juhud.
Morfoloogia. Tegusõna vormid.
Süntaks. Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, rektsioon, külgnemine).
Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, grammatilised, stilistilised).
Aluse tekstifunktsioonid.
Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise tekstifunktsioonid.
Lihtlaused
Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamine.
Mõttesiirded lausete ja tekstiosade vahel. Lausete grammatilised seosed.
Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav kirjand, referaat, projekt, teadaanne, avaldus,
iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud teemal.
Tekstid elektroonilises keskkonnas
Ortograafia ja interpunktsioon. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. Sõnalõppude
õigekiri eri sõnaliikide sõnades.
н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades.
не kokku- ja lahkukirjutamine
Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise reeglid.
Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, sidesõnata lauses ning erinevate
seoseliikidega liitlauses.
III kooliastme õppesisu klassiti
III kooliastmes täiustatakse kõiki kõneoskuse liike ning taotletakse kommunikatiivse
kompetentsuse saavutamist kõnetegevuse põhilistes valdkondades. Põhitähelepanu pööratakse
mitmesuguste kõnevormide arendamisele konkreetsetes situatsioonides, oskusele kasutada
keele kõigi tasandite vahendeid adekvaatseks eneseväljenduseks. Õpilased õpivad aru saama
erinevatest tekstidest, sh tarbetekstidest, neid analüüsima ja looma.
1. Üldteadmised vene keelest
7. klass
Vene keel maailma teiste keelte seas. Slaavi keeled.
8. klass
Keel kui arenev nähtus.
9. klass
Keelesõnastike peamised liigid.
2. Foneetika. Ortoeepia
7. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
8. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
9. klass
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.
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3. Morfoloogia
7. klass
Tegusõna vormid.
8. klass
Iseseisvate ja abisõnade liigid.
9. klass
Tegusõnade kasutamise vormid.
4. Süntaks
7. klass
Alistusseose liigid (ühildumine, rektsioon, külgnemine). Sõnade ühendamise normid
(leksikaalsed, grammatilised, stilistilised). Aluse tekstifunktsioonid. Liitöeldis (nimi- ja
tegusõnaline).
8. klass
Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete
tüübid. Lihtlause laiendamine.
9. klass
Liitlause. Alistuse ja rinnastuse mõiste kõrvutavalt seosetüüpidega sõnaühendis. Rindlaused,
põimlaused, sidesõnata liitlaused.
5. Tekst
7. klass
Teksti funktsioonid. Teksti liigid: arutlev jutt, teadaanne,
iseloomustus, diskussioon,
esinemine antud teemal.
8. klass
Lausete ja tekstiosade vaheliste mõtteseoste väljendamise vahendid. Lausete grammatilised
seosed. Eneseväljendamise arendamine, kasutades erinevaid teksti ja suulise esinemise liike.
9. klass
Tekstid elektroonilises keskkonnas. Eneseväljendamise arendamine, kasutades erinevaid
teksti ja suulise esinemise liike.
6. Ortograafia ja interpunktsioon
7. klass
Ortograafia. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikide
sõnades.
Interpunktsioon. Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise reeglid.
8. klass
Ortograafia. н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades.
Interpunktsioon. Kirjavahemärgid lauseliikmetega grammatiliselt sidumata sõnade puhul
9. klass
Ortograafia. Eessõnade ja sidesõnade õigekiri.
Interpunktsioon. Kirjavahemärgid lausetes.
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