Saateks
Käesolev õppekomplekt „Deutsch XII“ koosneb õpikust, töövihikust, õpetajaraamatust ja CD-st ja on
mõeldud gümnaasiumi lõpuklassi õpilastele, kes õpivad saksa keelt A- või B-keelena kolme nädalatunniga. Kuna
õppekomplekt sisaldab hulgaliselt lisamaterjale, sobib ta kasutamiseks ka enama nädalatundide arvu puhul.
Õpik sisaldab kaheksa õppeühikut ja on koostatud lähtudes põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast.
Õppeühikud ei sõltu üksteisest ja õpetajal on võimalik neid käsitleda ka temale sobivas järjekorras. Ühe
õppeühiku läbimise jaoks on mõeldud üks kalendrikuu.
Käsitlemist leiavad järgmised teemad:
Õppeühik 1 –
Õppeühik 2 –
Õppeühik 3 –
Õppeühik 4 –
Õppeühik 5
Õppeühik 6
Õppeühik 7
Õppeühik 8

–
–
–
–

Die Bundesrepublik Deutschland (liidumaad, majandus, vaatamisväärsused, dialektid)
Johann Wolfgang von Goethe (Goethe elu ja looming, ülevaade tolle aja elu-olust)
Lernen, Schule, Ausbildung (õppimine, Saksamaa kõrgkoolid, töö otsimine, elukutse omandamine)
Sitten und Bräuche (Saksamaa tähtpäevad, kombed, traditsioonid, noorte probleemid,
abiellumine)
Die Medien (televisioon, reklaam, raadio, internet, raamat, film)
Kunst (Dürer, Hundertwasser,Vint, pildi kirjeldus, värvid ja vormid)
Das wunderliche Wesen Mensch (välimus, iseloom, sõpruskond, õnn)
Estland (Tallinn, Tartu, eesti rahvakalender, laulupidu, õpilasvahetus, lisaks: Euroopa Liit)

Õppeühikutes käsitletavad teemad ei ole pelgalt Saksamaa-kesksed, vaid sisaldavad mitmekülgset
informatsiooni noore inimese silmaringi arendamiseks.
Õppekomplekt sisaldab kõiki osaoskusi (kuulamine, lugemine, kirjutamine, kõnearendus, grammatika)
arendavaid materjale. Suuremat rõhku on pööratud lugemisoskuse arendamisele, tööle sõnavaraga ning grammatika
põhiteadmiste kordamisele ja kinnistamisele, mis on aluseks ka suulisele ja kirjalikule väljendusoskusele.
Õpikus on peatähelepanu pööratud eelkõige tööle tekstidega, sest üha levinenumates välisõpikutes on see
valdkond üsna unarusse jäänud. Tekstid on mõeldud lugemiseks, analüüsimiseks, uue sõnavara omandamiseks,
jutustamiseks ja vabas vormis oma arvamuse avaldamiseks. Õpik sisaldab ka luuletusi, mis on tänuväärne materjal
häälduse, intonatsiooni ja ka üldise kuulamisoskuse arendamiseks. Enamiku luuletustest leiame ka CD-lt.
Õpikus esineb rubriik „Fakultativ“. See hõlmab lugemis- ja lünkteste, mida õpetaja saab võimaluse korral
kasutada lisamaterjalina suurema tundide arvu korral ja tugevamate õpilaste puhul ning individuaalseks tööks
õpilastega. Meeldivat vaheldust pakuvad naljad tekstide vahel.
Õpikuga paralleelselt kasutatakse töövihikut, mis sisaldab lühiülevaadet põhilistest grammatikareeglitest,
mille juurde kuulub hulgaliselt harjutusi vastavatel teemadel. Samuti on töövihikus teemasid käsitlevaid
lisamaterjale, ülesandeid ja harjutusi nii suulise kui ka kirjaliku väljendusoskuse arendamiseks. Ka töövihik
sisaldab fakultatiivseid ülesandeid. Siinkohal toome ära töövihikus olevad põhilised grammatikateemad
peatükkide kaupa:
Õppeühik 1 – Artikelgebrauch; Genus, adjektivische Nomina
Õppeühik 2 – schwache Deklination; zweiteilige Konjunktionen (sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern
auch, weder ... noch); Temporalsatz mit nachdem
Õppeühik 3 – Wortbildung; Verb: Zeitformen; Konjunktionen obwohl, weil; Infinitiv mit oder ohne zu
Õppeühik 4 – Konjunktiv; Rektion der Verben
Õppeühik 5 – Synonyme; Präpositionen
Õppeühik 6 – homonyme Verben; Deklination der Adjektive; Komparativ; als oder wie; einige, viele,
wenige ...
Õppeühik 7 – Numeralien; Imperativ; Pronomen (Personal-, Reflexiv-, Possessiv-, u. Relativpronomen)
Õppeühik 8 – Passiv (Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Passiv mit Modalverb)
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Käänamis- ja rektsiooniharjutusi leiame loomulikult igast peatükist. Töövihiku lõpus on tähestikulises
järjekorras lisana ära toodud põhilised rektsiooni sõnad (peamiselt sellised, mille kääne erineb eesti keele
omast).
Õpetajaraamatus on paljude õpikus ja töövihikus sisaldavate harjutuste vastused, lisainformatsioon vastava
teema juurde, mõningad näpunäited tundide läbiviimiseks, ettepanekud koduülesanneteks (kirjandi teemad jne).
Õpetajaraamatus on ka teste ja ülesandeid, mida saab kasutada tunnikontrollideks, kontrolltöödeks ja arvestuslikeks
kontrolltöödeks. Õpetajaraamatu ülesehitusest niipalju, et kõigepealt on lisainformatsioon ja „Lösungsschlüssel“
(valikuliselt) õpikus oleva materjali kohta „Lehrbuch“, seejärel töövihiku materjalile „Arbeitsheft“. Lõpus on testid
(kontrolltööd jms materjal) – „Kopiervorlage“, millest on õpetajal võimalik koopiaid teha, samuti nimetatud testide
vastused (valikuliselt). Ülesannete vastuste osas jätsid autorid endale õiguse teha teatud valik, sest õpetajaraamatu
maht lihtsalt ei võimalda panna kõiki vastuseid ning selleks puudub ka vajadus.
Loodame, et käesoleva õppekomplekti ilmumine muudab gümnaasiumi saksa keele õpetajate ja õppijate
olukorra veidi lihtsamaks.
Kõike head ja jõudu saksa keele õpetamisel!
Autorid

