Inglise keele ainekava
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid
võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja
õppeainetes
2. Õppeaine kirjeldus
A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks Avõõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada
õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist
pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust. A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte
omandamisel. Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist,
sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri
õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija
keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste.
Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad
teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu
lähiümbrus”. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade
käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles.
Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks. Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja
analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi
suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). Õppetegevusi kavandades lähtutakse
didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest
(alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud
kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.
Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt
ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad
õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on soovitatav aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja
õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid. Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada

temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu.
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka
tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning
võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes
vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.
3. Lõiming
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes
kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega
seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus,
internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeelte
valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle
teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia,
inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning
teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt).
Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend.
Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu.
4. Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning
läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;
5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö” – tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Kodukoht Eesti”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – väärtused ja
kõlblus.
5.1. I kooliastme õpitulemused
3. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
A1.2
A1.1
A1.2
A1.1
5.2. II kooliastme õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
A2.2
A2.2
A2.2
A2.2
5.3. III kooliastme õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
B1.2
B1.2
B1.2
B1.2

6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse Tapa Vene Põhikooli hindamisjuhendist. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või
praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.
Õpilane teab, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.
7. Füüsiline õpikeskkond
1. Klassis arvuti, ekraan, projektor.
2. Magnetofon, CD mängija.
3. Eesti- inglise, inglise- eesti sõnaraamatud.
4. Ajakirja „English“ numbrid.
5. Grammatikatabelid.
3.klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• suhtub positiivselt inglise keele õppimisesse;
• on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
• kasutab esmaseid õpioskusi inglise keele õppimiseks;
• oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Õpitulemused
Õpilane:
• saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
• kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse ( pere, kodu, kooli ) kirjeldamiseks;
• reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
• on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
• suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
• kasutab esmaseid õpioskusi ( kordamist, seostamist ) võõrkeele õppimiseks;
• oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.

Hindamine
3.klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnangud, mis toovad
esile õpilase tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle
hinnangut andma. Õppetöö vältel toob ta koostöös õpetajaga esile:
• oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;
• oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.
Kasutatav õppekirjandus
Kurm, Ü. 2001. I Love English,1. Studium, Töövihik, Kassette Gerngross, G. Join In, 1. Cambridge University Press Kursustelt saadud materjalid.
Internetist otsitud lisamaterjalid
Õppesisu
Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus.
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, kodu asukoht.
Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud vahendid.
Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused.
Keelepädevus põhineb keeleteadmistel.
• Keeleteadmiste tabel näitab, millisel kooliastmel mingit keeleteadmist õpetama hakatakse, mitte selle omandamist. Keeleteadmiste tabel ei kajasta
keelepädevuse kujunemist.
• Keeleteadmisi tuleb vaadelda ühtsete keeleoskustasemete kontekstis, lähtudes sellest, milliseid grammatika komponente mingil tasemel
kirjeldatud keeletoiminguteks võiks vaja minna.
• Keelestruktuurid on esitatud kooliastmeti ja need on seotud sellel kooliastmel saavutatava keeleoskustasemega, seega tuleb neid käsitleda koos
osaoskuste tabeli ning kooliastmete õpitulemustega osaoskustes.
A-keel
I kooliaste
Tähestik; suur ja väike täht nimedes; lihtlause; korraldused (käskiv kõne);enam kasutatavad
Lauseõpetus
rinnastavad sidesõnad (and, but).
Present Simple (be/have); Present Continuous.
Tegusõna
Ainsus ja reeglipärane mitmus; omastav kääne; umbmäärane ja määrav artikkel+loendatav
Nimisõna
nimisõna.
Üldlevinud omadussõnad (good, big, red).
Omadussõna
Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad.
Asesõna
Enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to).
Eessõna
Põhiarvud 1−20; telefoninumbrid.
Arvsõna
Levinumad aja- ja kohamäärsõnad (now, here); hulga- ja määramäärsõnad (many, much).
Määrsõna

Sõnatuletus

-

4. klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• julgeb suhelda igapäevastes situatsioonides;
• omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendama oma keeleoskust;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist.
Õpitulemused
Õpilane:
• mõistab selget ja aeglaselt seotud kõnet;
• suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teema, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt;
• oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, igapäevatoiminguid;
• oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;
• oskab esitada lühikese päheõpitud teksti endale tuttaval igapäevateemal;
• tuleb toime väheste lihtsate esinemisjärgsete küsimustega;
• oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu ja, aga, ning, sest.
Hindamine
4. klassis hinnatakse kõiki kas eraldi või lõimitult, andes tagasisidet eelkõige selle kohta, mida õpilane on hästi teinud.Hinnatakse nii suuliseid kui
kirjalikke vastuseid. Ülesandest lähtuvalt hinnatakse kas ühte või mitut keeleoskuse aspekti.
Jooksvalt hinnatakse:
• suulisi ja kirjalikke töid tunnis
• teste
• koduseid töid
• rühmatöid
• luuletusi peast
• sõnade diktaate.
Kasutatav õppekirjandus
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2004.I Love English,2. Studium- Töövihik. Kassette. Kursustelt saadud materjalid. Internetist otsitud lisamaterjalid.
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.

Õppesisu
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses.
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning
nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuuri-valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik,
arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Keeleteadmised
Üldine keeletaseme kirjeldus: õpilane kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu.
Nimisõna: ainsus ja mitmus, erandlik mitmus (child/children), aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine;
Omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed;
Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kellaaeg, kuupäev, aasta;
Asesõna: isikulised ja omastavad asesõnad, näitavad ja küsivad asesõnad, umbmääraste asesõnade liitvormid (everybody, nobody);
Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), modaaltegusõna can;
Tegusõna vormistik: lihtolevik, kestev olevik, tarind to+infonotive;
Määrsõna: sagedusmäärsõnad always,never, sometimes, often; järjestavad määrsõnad after, beforei;
Sidesõna: and, but, or;
Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at ,in front of, behind, with, under, to, up, down, from, after, before, next to);
Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses, lühivastused;
Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited (-teen ja -ty);
Tähestik: sõnade häälimine (spelling);
Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid, kirjavahemärgid: punkt, koma, küsimärk, hüüumärk,
ülakom
Õppetegevused
4. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja
rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub
põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse
erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama
sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;
adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;
ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
eri liiki etteütlusi;
mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
eakohased projektitöid;
lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
rollimänge;
õppesõnastike kasutamist.

5. klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid, et leida vajalikku infot teistes valdkondades ja õppeainetes;
• austab Eesti riiki ja selle sümboolikat;
• on valmis õpetajat ja klassikaaslasi kuulata, vajadusel vestlus partnerit keeleliselt aidata või väikesi keeleprobleeme lahendada.
Õpitulemused
Õpilane:
• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
• mõistab olulist õpitud temaatika piires;
• kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
• teadvustab eakohaselt õpitava ma ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada,
• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid;
• töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
• seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Hindamine
5.klassis hindamise eesmärk: toetada õpilase arengut, innustada kujunemist, suunata õpilast edasise haridustee valikul, anda alus õpilase järgmisse
klassi üleviimiseks. Jooksvalt hinnatakse:
• suulisi ja kirjalikke töid tunnis
• teste
• koduseid töid

•
•
•

rühmatöid
luuletusi peast
sõnade diktaate

Kasutatav õppekirjandus
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2005. I Love English,3. Studium
Töövihik. Kassette. Kursustelt saadud materjalid. Internetist otsitud lisamaterjalid
Õppesisu
Mina ja teised.Suhted sõpradega ja lähikondsetega. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine –
sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodu ja lähiümbrus.Sugulased; pereliikmete ametid. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine
– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse
seoste mõistmine).
Kodukoht Eesti.Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta).
Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja
vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Riigid ja nende kultuur.USA - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuuri-valdkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info
leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond
ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng
(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö
tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (söögikombed). Tervis ja ohutus (toiduhügieen, tervislikud eluviisid,
enesehügieen).
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja
matkamine jms. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline
keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja
väärtustamine).

Keeleteadmised
Nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;
Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma;
Omadussõna: võrdlusastmed, omadussõnade võrdlemine ( as … as, not as … as, more…than); tarindid too + adjective ;

Arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud ( pool ja veerand ), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus;
Asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad, küsivad asesõnad, umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid;
Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna ( be, have, do ) , modaaltegusõna ( can ), enamkasutatavad reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;
Tegusõna vormistik: üldajad ( Present Simple, Past Simple ), kestvad ajad ( Present Progressive ), käskiv kõneviis, tarindid to + infinitive, want to +
verb;
Määrsõna: sagedusmäärsõnad always, usually, sometimes, never, once, twice, three times; järjestavad määrsõnad first, next, then, before, after;
määrsõnad liitega- ly ( suddenly );
Sidesõnad: and, but, that, or, when;
Eessõna: enamkasutatavad eessõnad ( in, on, in front of, behind, with, over, under, to, by, down, from, past, after, before, next to ), eessõnalised
väljendid ( next to jt. );
Lauseõpetus: lihtlaused, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna tuletusliited –er ja –or, määrsõna tuletusliide –ly;
Tähestik: sõnade häälimine ( spelling )
Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi vormid;
Kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.
Õppetegevused
5. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja
rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub
põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse
erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama
sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:
• eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;
• adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;
• ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
• eri liiki etteütlusi;
• mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
• järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
• eakohased projektitöid;
• lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
• rollimänge;
• õppesõnastike kasutamist.

6. klass
Õppe – ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• mõistab vene kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning väärtustab neid;
• mõistab Internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust;
• väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, oskab anda lihtsat hinnangut.
Õpitulemused
Õpilane:
• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
• mõistab olulist õpitud temaatika piires;
• kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
• tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga;
• teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada,
• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja – strateegiaid;
• töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
• seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi;
• kuulamisel saab aru tunnis vajalikest korraldustest, tööjuhistest;
• lugemisel oskab leida olulist infot;
• oskab lugeda õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga,
• oskab kirjutada lühikesi jutukesi (etteütlust );
• oskab kirjutada sõbrale kirja, eeskuju järgi õnnitluskaarte.
Hindamine
6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppetrimestril saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu
või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. Jooksvalt
hinnatakse:
• suulisi ja kirjalikke töid tunnis;
• teste;
• koduseid töid;
• rühmatöid;
• luuletusi peast;
• sõnade diktaate;
• ettekandeid.

Kasutatav õppekirjandus
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2005. I Love English,4. Studium. Töövihik. Kassette. Internetist otsitud lisamaterjalid. Kursustelt saadud materjalid.
Õppesisu
Mina ja teised. Ühised tegevused, viisakas käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine
– sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste
maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).
Kodu ja lähiümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).
Kodukoht Eesti. Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmiseks
kodukoha looduse ja ilma kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Keskkond ja
jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine).
Riigid ja nende kultuur. Sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info
leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond
ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng
(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
(töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika, sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja
matkamine jms. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline
keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine). Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja
väärtustamine).
Õppetegevused
6. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja
rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub
põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse
erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse
erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama
sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:
• eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;
• adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;
• ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);

•
•
•
•
•
•
•

eri liiki etteütlusi;
mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
eakohased projektitöid;
lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
rollimänge;
õppesõnastike kasutamist.

7. klass
Õppe – ja kasvatuseesmärgid
• Õpilane saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid
võõrkeelseid originaaltekste
• Õpilane huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest
• Õpilane omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära
• Õpilane omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust
• Õpilane huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist
• Õpilane oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes
valdkondades ja õppeainetes
Õpitulemused
7. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõnigate keelevigadega raamatu või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires,
väljendades mõtteid lihtsate laustega;
• kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning oskab sellistele emotsioonidele reageerida;
• kirjutab õpitud temadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt on suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on
korduvkuulamine;
• suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brožüürid,dokumendid);
• leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav;
• suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge;
• saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;
• viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel intervjuu;
• oskab teha loengumärkmeid võtmesõndae kujul, kui teema on tuttav ning tekst on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega.

Hindamine
Kõiki osaoskusi hinnatakse kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis
kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt).
Kasutatav õppekirjandus
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2008. I Love English,5. Studium. Töövihik. Kassette. Internetist otsitud lisamaterjalid. Kursustelt saadud materjalid.
Õppesisu
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (enda tugevustest ja nõrkustest
teadlik olemine, inimese eelduste ja elukutsete seosed).
Kodu ja lähiümbrus.Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete
tähtsus). Väärtused ja kultuur (omakultuuri väärtustamine).
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate
kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine).
Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning
nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).
Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon
(saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; sisseostude
tegemine, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained ja õpioskused; ametid.Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku toitumise ja tervislike
eluviiside kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid, haiguste ärahoidmine).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade
kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine).
Keeleteadmised
Lauseõpetus. Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus ja minevikus);
suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma); lühivastused, if ja there
lause alguses.
Tegusõna. Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may); isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple, Future Simple,
Present /Past Continuous, Present/Past Perfect); käskiv kõneviis. Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
Nimisõna. Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine;
enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja geograafiliste nimedega.
Omadussõna. Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than); so/such+omadussõna,

Asesõna. Siduvad asesõnad (that, who); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid
(some/any/no); asesõnad one, none of them, all of them, some of them.
Eessõna. Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised väljendid ( next to, in the middle).
Arvsõna. Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud. MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad
(liitega –ly); järjestavad määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad (a little, a few).
Sidesõna. if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
Sõnatuletus. Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less
Õppetegevused
7. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste
väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka
väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja
meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka
kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama
enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse:
• eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
• meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised,
• filmid);
• loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused,
• lühiülevaated);
8. klass
Õppe – ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• kasutab Euroopa Nõukogu B1 keeleoskuse taset;
• huvitub inglise keele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• huvitub inglise keelt kõnelevatest maadest ja nende rahvaste kultuurist;
• omandab erinevaid lugemis- ja kuulamisstrateegiad;
• arendab iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;
• oskab igapäevaväljendeid kasutades vabalt vestelda ja oma arvamust avaldada;
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
• oskab leida vajalikku teavet inglise keelsetest infoallikatest, sõnaraamatutest.
Õpitulemused
Õpilane:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mõistab kuuldu sisu, kasutades vastavalt kuulamisülesandele või vajadusele globaalset, selektiivset, või detailset kuulamist;
oskab esitada seotud teksti käsitletud teemade piires loetu või kuuldu edasiandmiseks järgmises vormis: kokkuvõte, (ümber)jutustus,
lühireferaat
osaleb aktiivselt vestluses , mis võib toimuda suunatud vestluse, suhtlussituatsiooni, rollimängu või intervjuu vormis;
oskab kirjutada seotud teksti, isiklikku kirja, õnnitlus-, tervitus-, tänukaarti, küllakutset, lühiesseed,lühireferaati;
tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga;
teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;
rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

kirjeldus,

Hindamine
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse
saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel
oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt
Euroopa keelemapi. Hindamine toimub hindamisjuhendi järgi, kusjuures arvestatakse õpilase isiksust ning tema individuaalset edasiminekut antud
õppeaines. 8. klassis toimub hindamine trimestrite kaupa. Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist praktilises töös,
arvestatakse iseseisvust, loogilist mõtlemist, ilumeelt, täpsust ja korralikkust. Hindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde, tunnikontrollide,
testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; referaadi eest. Loovülesandeid hinnates tunnustatakse lahenduste erinevusi ja
väärtustatakse õpilaste isikupära. Seda toetatakse tööde esitlemisel tunnis. Õpilaste mõtlemisvõime arenemist näitab tema suutlikkust oma tähelepanekuid,
ideid, otsuseid ning lahendusi suuliselt ja kirjalikult väljendada.
Kasutatav õppekirjandus:
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2009. I Love English,6. Studium. Töövihik. Kassette. Internetist otsitud lisamaterjalid. Kursustelt saadud materjalid.
Teemavaldkonnad
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõprade ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine; sõprus; vabandamine,
loa küsimine. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline
keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised; Eestimaa loodus, asukoht. Lõiming
läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise kujundamine,
loodushoid).
Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal; kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet
(kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja

ühiskonnaliikmeks olemine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed
maal ja linnas, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Riigid ja nende kutuur. Euroopa maad; õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused,
saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info
leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja
jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söömine kodus ja väljaspool kodu; hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja
juhatamine; arsti juures käimine; kool ja klass, probleemid koolis, õppeained ja õpioskused; tulevane amet. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond
ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine (teenindusfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus (ohutusreeglid igapäevastes
tegevustes kodus, turvalisuse tagamine). Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas).
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, sh. sportimine, reisimine; ilukirjandus,meedia, Internet, sümboolika, tähtpäevad ja
vaatamisväärsused; ilm, keskkonnasõbralik käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel,
massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info
leidmine ja selles orienteerumine).
Keeleteadmised
Lauseõpetus. Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus ja minevikus);
suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma); lühivastused, if ja there
lause alguses.
Tegusõna. Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may); isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple, Future Simple,
Present /Past Continuous, Present/Past Perfect); käskiv kõneviis. Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
Nimisõna. Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine;
enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja geograafiliste nimedega.
Omadussõna. Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than); so/such+omadussõna,
Asesõna. Siduvad asesõnad (that, who); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid
(some/any/no); asesõnad one, none of them, all of them, some of them.
Eessõna. Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised väljendid ( next to, in the middle).
Arvsõna. Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud. MÄÄRSÕNA: Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad
(liitega –ly); järjestavad määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad (a little, a few).
Sidesõna. if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
Sõnatuletus. Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less

Õppetegevused
8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste
väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka
väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja
meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka
kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama
enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse:
• eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
• meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid);
• loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);
• lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;
• projektitööd;
• suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);
• rolli- ja suhtlusmänge;
• info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
9. klass
Õppe – ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
• saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
• situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
• omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
• internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
Õpitulemused
Õpilane:
• mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
• oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
• oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
• saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;

•
•
•
•

tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab
raadiosaateid;
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;
töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid.

Hindamine
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse
saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel
oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt
Euroopa keelemapi.
Hindamine toimub Tapa Vene Põhikooli hindamisjuhendi järgi, kusjuures arvestatakse õpilase isiksust ning tema individuaalset edasiminekut antud
õppeaines. 9. klassis toimub hindamine trimestrite kaupa. Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist praktilises töös,
arvestatakse iseseisvust, loogilist mõtlemist, ilumeelt, täpsust ja korralikkust.
Hindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde, tunnikontrollide, testi (teema või grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö; referaadi eest.
Loovülesandeid hinnates tunnustatakse lahenduste erinevusi ja väärtustatakse õpilaste isikupära. Seda toetatakse tööde esitlemisel tunnis. Õpilaste
mõtlemisvõime arenemist näitab tema suutlikkust oma tähelepanekuid, ideid, otsuseid ning lahendusi suuliselt ja kirjalikult väljendada.
Osaoskuste hindamine
Rääkimine
Hindamisel võetakse arvesse soravust, õiget intonatsiooni, õiget hääldust, õige sõnarõhku ning sõnavara.
Kirjutamine
Hindamisel võetakse arvesse õigekeelsuse ja sõnavara ulatust, kirjalikku eneseväljendust, kirja sidusust, vormistust.
Kuulamine
Hindamisel võetakse arvesse teate mõistmist kompleksselt, erinevate inimeste kõnest arusaamist, selgesti väljendatud ja varjatud informatsiooni eristamist
Lugemine
Hindamisel võetakse arvesse lugemisoskuse soravust, hääldust, intonatsiooni, selgust. Olulisel kohal hindamise juures on loetu mõistmine.

Kasutatav õppematerjal
Kurm, Ü. & Jõul, M. 2010. I Love English,7. Studium. Töövihik. Kassette. Internetist otsitud lisamaterjalid. Kursustelt saadud materjalid.
Teemavaldkonnad
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,koostöö ja teistega arvestamine. Lõiming läbivate
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).
Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks
olemine). Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates kultuurides).

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus; kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; Eestimaa
loodus, asukoht, sümboolika, tähtpäevad, vaatamisväärsused; ilm; loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal.
Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine).
Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti
vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline identiteet (oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (kultuuriväärtustesse
austusega suhtumine).
Riigid ja nende kutuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri
tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus).
Tehnoloogia ja innovatsioon (saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja
kutsevalik; töökohad. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste
mõistmine; enda individuaalse õppimise starteegia määratlemine; ametid ja nendeks vajalikud oskused). Teabekeskkond (info edasiõppimise
võimaluste ja ametite kohta).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond(meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade kultuuri
tundmine ja väärtustamine). Teabekeskond (vajaliku info leidmine ja selles orienteerumine).
Keeleteadmised
Lauseõpetus. Õigekiri õpitud sõnavara piires; sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; rindlaused; suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad,
keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma); lühivastused, if ja there lause alguses.
Tegusõna. Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must= have to, may, should, would); isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple,
Future Simple, Present /Past Continuous, Present/Past Perfect,); käskiv kõneviis; to+ infinitiiv, -ing- vorm (Gerund); passiiv( Present Simple, Past
Simple, Modal vervs in the Passive), kaudne kõne (saatelause olevikus ja minevikus), aegade ühildumine; tingimuslaused.
Enimkasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
Nimisõna. Ebareeglipärane mitmus ; aluse ja öeldise ühildumine; umbmäärane ja määrav artikkel+ loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam
kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre); artikkel the pärisnimedega ja geograafiliste nimedega;
omastav kääne; ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad.
Omadussõna. Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than); omadussõnade kasutamine rahvusest ja
kodakondsusest rääkides.
Asesõna. Enesekohased asesõnad; siduvad asesõnad (that, who, whom, whose, which); omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours,
much/many, little/few); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid (some/any/no); asesõnad one, none of them, all of them, some of them.
Eessõna. Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised väljendid ( next to, in the middle).
Arvsõna. Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud, telefoninumbrid, protsent; arvsõna 0 erinev lugemine.
Määrsõna. Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad;
hulga- ja määramäärsõnad (a little, a few).

Sidesõna. if, because, therefore, after, before, until, as soon as.
Sõnatuletus. Ees- ja järelliited un-, dis-, re-, im-, able, -(t)ion,-ly,- iful, -less.
Õppetegevused
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste
väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka
väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja
meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka
kirjalikus väljendusoskuses. Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama
enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse:
• eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
• meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid);
• loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);
• lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;
• projektitööd;
• suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);
• rolli- ja suhtlusmänge;
• info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).

