
SAKSA KEEL VABAAINENA 
Aineõpetajad: Mall Matto, Aive Roots 
Miks õppida saksa keelt: 
� Saksamaa, Austria, Šveitsi ülikoolid on Eesti tudengitele huvipakkuvad, et seal nt osa 
oma 
õpingutest vahetusüliõpilasena läbida. 
� vajalik keel, kui soovid ülikoolis õppida nt ajalugu või õigusteadust 
� keel, mida räägib 120 miljonit inimest Euroopas 
� suurte filosoofide, kirjanike, mõtlejate keel 
Kursuste eesmärgiks on tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades tuttavatel 
teemadel 
(nt. tekstist aru saada, adekvaatselt reageerida, otsida, leida ja anda informatsiooni, kirjeldada 
situatsiooni). 
Kui õpilane soovib, et tema saksa keele vabaainet arvestatakse valikkursusena, tuleb tal 
läbida 
kokkuleppel aineõpetajaga kaks saksa keele vabaaine järjestikust kursust. Kooliastmehinne 
kujuneb 
sel juhul nende kahe kursusehinde põhjal. 
Vabaainena saab saksa keelt õppida kuue kursuse ulatuses, millest kolm esimest kursust 
(SK10-12) toimuvad ühel õppeaastal, mis on soovitatav läbida 10. või 11. klassis ning kolm 
jätkukursust 
(SK13 – 15) järgmisel õppeaastal. 
Kui õpilane on eelnevalt (nt eelmises koolis) õppinud saksa keelt, leitakse talle soovi korral 
sobiv 
kursus, kus oma õpinguid jätkata. 
SK10 – SK12 
Esimesel kursusel (SK10) omandab õpilane hääldusreeglid, oskab saksa keeles kontakti luua, 
anda enda kohta infot ning esitada lihtsaid küsimusi, rääkida oma perest (nt. pereliikmete 
nimi, vanus, amet, keeleoskus). 
Teisel kursusel (SK11) süvendatakse esimesel kursusel omandatud teadmisi ning lisanduvad 
päevakava ja vaba ajaga seonduv sõnavara. Teise kursuse lõppedes oskab õpilane sõpradega 
kohtumist kokku leppida ning vaba aja 
sisustamisest rääkida. 
Kolmanda kursuse (SK12) teemadeks on toitumisharjumused, reisimine ja päevakava. Õpilane 
oskab kirjeldada toimunud sündmusi. 
Kolme kursuse läbimise järel on õpilane omandanud keeletaseme A1.1: mõistab ja kasutab 
igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi 
tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi 
küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning 
on valmis aitama. (Allikas: http://www.ekk.edu.ee/101175, Euroopa keeleõppe 
raamdokument) 
SK13 – SK15 
Neljandal kursusel (SK13)  jätkub õpitu kordamine. Uuteks teemadeks on olme ja 
orienteerumine linnas. Õpilane oskab kirjeldada eluolu ja sellele hinnangut anda, sõlmida 
kokkuleppeid ning teed küsida ja kirjeldada.  
Viienda kursuse (SK14) põhiteemad on plaanid ja soovid, tervis, välimus ja iseloom. Õpilane 
oskab oma soove väljendada, tervislikku seisundit kirjeldada ja nõu anda ning kirjeldada 
välimust. 



Kuuendal kursusel (SK15)  on uuteks teemadeks tegevused majapidamises, reeglid liikluses ja 
riietus. Õpilane oskab avaldada soove ja arvamust, anda korraldusi ja hinnangut välimusele. 
Jätkub õpitu kordamine ja kinnistamine. 
Kuue kursuse läbimisel on õpilane omandanud keeletaseme A1.2+: mõistab lauseid ja sageli 
kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks sisseostude 
tegemine, 
kodukoht). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust 
tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi 
inimesi ja 
elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. (Allikas: http://www.ekk.edu.ee/101175, Euroopa 
keeleõppe raamdokument) 
Õppematerjalina kasutatakse Hueberi kirjastuse õppekomplekti Menschen A1.1 ja Menschen 
A1.2  ning keeletasemele 
vastavaid lisamaterjale (harjutused internetikeskkonnas, filmiklipid, laulud, ristsõnad jne.). 
Õppetöö toimub individuaalse, paaris- ja rühmatöö vormis, kasutades erinevaid aktiivõppe 
meetodeid. 
Hindamine 
Hindamine toimub vastavalt HTG hindamisjuhendile. 
Saksa keele vabaaine kursuseid hinnatakse jooksvalt, st kursusehinne kujuneb kursuse jooksul 
saadud hinnete (tunnikontrollid, kontrolltööd, suulised vastused, tunnitöö, koduste tööde jne. 
hindamine) põhjal. 
Kooliastmehinde saamiseks peab õpilane läbima vähemalt kolm järjestikust kursust. 
Erandjuhud 
lahendatakse kokkuleppel aineõpetajaga. 
Kõigi kuue kursuse läbimine (või jätkukursuste SK13 – SK15, nt kui õpilane on eelmises 
koolis 
juba õppinud saksa keelt), st A1.2 taseme omandamine annab õpilasele võimaluse sooritada 
koolieksam 
saksa keelest. 


