Inglise keel põhikoolis
Tallinna Tehnikagümnaasium
INGLISE KEEL (A-võõrkeel)
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 A-võõrkeele 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 kooliastmetes 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).
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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. I kooliaste (3.KLASS)
3.1. Õpitulemused
I kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
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.

3.2. Õppesisu ja –tegevus
Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Mina ja sõbrad. Ühistegevused koos sõpradega - koos õppimine, mängimine,
sportimine, ühised huvid. Sõbraks olemine. Enese ja kaaslaste tutvustus. Lõiming läbivate
teemadega: tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid). Väärtused ja kõlblus (teistega
arvestamine). Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles, loodussesse austusega suhtumine).
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Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja perekond – ühistegemised ja traditsioonid. Pereliikmed, kodu
asukoht. Lõiming läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).
Kodukoht Eesti. Eestimaa – loodus, taimed, loomad. Elu Eestis – ühiskonna ülesehitus,
peamised töövaldkonnad ja ühiskonna tugevused, maa- ja linnaelu erinevused. Riik, pealinn,
rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus. Lõiming läbivate teemadega: kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus (aktiivne ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kodukoha
kultuuri väärtustamine).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õppimine – minu kool ja klass. Klassikaaslased – üksteise
aitamine ja vastutustunne. Töö – ametid koolis. Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende
tegevustega seotud vahendid. Lõiming läbivate teemadega: keskkond ja jätkusuutlik areng
(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaime turvaline keskkond ja igaühe vastutus
selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (õppimise ja töö tähtsuse mõiste, töö ja
elukutse seoste mõistmine).
Vaba aeg. Eelistused – kino, teater, hobid, muusika, kunst, kirjandus, matkamine ja reisimine,
sportimine jne. Lemmiktegevused ja eelistused. Lõiming läbivate teemadega: kultuuriline
identiteet (enda ja teiste kultuuride tundmine ja väärtustamine).

Õppetegevus
I kooliastmes on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel
ning rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud
väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning
omandavad õige hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba
õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse
õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas.
Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad
näiteks:
1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või
pildile osutamine);
2) loetellu sobimatu sõna äratundmine;
3) kuuldu põhjal pildi täiendamine;
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo);
5) laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine);
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
7) häälega lugemine;
8) rääkimine pildi alusel;
9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine.
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Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud
töökavas.
A-keel

I kooliaste

LAUSEÕPETUS

Tähestik; suur ja väike täht
nimedes; lihtlause;
korraldused (käskiv kõne);
enam kasutatavad rinnastavad sidesõnad (and, but).
Present Simple (be/have);
Present Continuous.

TEGUSÕNA

NIMISÕNA

OMADUSSÕNA

Ainsus ja reeglipärane mitmus;
omastav kääne;
umbmäärane ja määrav artikkel+loendatav nimisõna.
Üldlevinud omadussõnad (good, big, red).

ASESÕNA

Isikulised asesõnad;
omastavad asesõnad.

EESSÕNA

Enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to).

ARVSÕNA

Põhiarvud 1−20;
telefoninumbrid.

MÄÄRSÕNA

Levinumad aja- ja kohamäärsõnad (now, here);
hulga- ja määramäärsõnad (many, much).

SÕNATULETUS

Liitsõnad (fireplace, sailboat)

3.3. Füüsiline õpikeskkond
Kool korraldab õppe vajaduse korral rühmades.
Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
3.4. Hindamine
I kooliastmes 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:
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1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;
2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.

4. II kooliaste

4.1.Õpitulemused:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires (postkaart);
4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades ;
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi;
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab kuulamisel leida vajalikku informatsiooni ja kasutab seda;
9) vestleb ja vastab küsimustele õpitud temaatika piires.
10) oskab ennast tutvustada, oma päevast, koolist ja koolitarvetest rääkida.
11) kasutab suhtlemisel õiget hääldust ja intonatsiooni.
12) saab aru kuni 2% tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest kasutades piltide,
konteksti või sõnaraamatu abi.
13) oskab täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti.
14) oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti.
15) oskab kirjutada sõbrale kirja ja elektronkirja kasutades õpitud keelendeid.
4.2. ÕPPESISU JA –TEGEVUS KLASSITI:
4.KLASS
keeleteadmiste tase A1.1
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused;
päevased tegevused, turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures
käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid, mööbel.
Isiku omadused: Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja
lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; aed, puuviljad ja
marjad, loodus.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, sport.
Lemmiklomad. Loomade eest hoolitsemine.
Tervis. Haigused, kehaosad,
Lisaks. Värvid, nädalapäevad, rõivad.
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Grammatika
1. Liht- ja kestev olevik.
2. „can“ kasutamine.
3. Omastava käände kasutamine.
4. Soovi väljendamine (would)
5. Nimisõna mitmuse väljendamine.
6. Eessõnad.
7. Aega määravad asesõnad.
8. Küsisõnad ja küsimuste moodustamine
9. Järgarvude moodustamine ja kasutamine.
10. Fraaside there is/are kasutamine.
11. Omadussõna keskvõrre.
12. Tegusõnadest nimisõna moodustamine.

5.KLASS
keeleteadmiste tase A1.2- A2.1
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused;
päevased tegevused,turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik, arsti juures
käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ruumide ja hoonete kirjeldamine, ametid,
mööbel.
Isiku omadused: Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja
lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; aed, puuviljad ja
marjad, loodus.
Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm,
käitumine looduses.
Inglise keelt kõnelevad maad ja nende kultuur. Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Šotimaa,
Wales, Iirimaa, Uus-Meremaa. Rahvussümbolid ja tähtpäevad; folkloor.
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, sport.
Lemmikloomad. Loomade eest hoolitsemine.
Tervis. Haigused, kehaosad,
Lisaks. Värvid, nädalapäevad, rõivad.

Grammatika
1. Liht- ja kestev minevik.
2. „can“ kasutamine.
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3. Omastava käände kasutamine.
4. Soovi väljendamine (would), tingiv kõneviis
5. Nimisõna mitmuse väljendamine.
6. Eessõnad.
7. Aega määravad asesõnad.
8. Kohustuse väljendamine „have to“, „had to“.
9. Küsisõnad ja küsimuste moodustamine oleviku ja mineviku ajavormides.
10. Järgarvude moodustamine ja kasutamine.
11. Fraaside „there is/there are“ kasutamine.
12. Omadussõna keskvõrre ja ülivõrre.
13. Tegusõnadest nimisõna moodustamine.

6.KLASS
keeleteadmiste tase A2.1- A2.2
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega,
ühised tegevused, viisakas käitumine.
Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased
kodused tööd ja tegemised. Koduloomade eest hoolitsemine.
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
kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.
Euroopa Liit. Inglismaa.
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. Sport, muusika, raamatud, televisioon,
raadio. Reisimine nii Eestis kui välismaal.
Grammatika
1.
2.
3.
4.

Liht- ja kestev minevik.
Ebareeglipäraste tegusõnade 3 põhivormi.
Täisminevik.
Passiivi tutvustus.
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5. Omastava käände kasutamine.
6. Soovi väljendamine (would), tingiv kõneviis
7. Asesõnad.
8. Nimisõna mitmuse väljendamine.
9. Eessõnad.Aega määravad asesõnad.
10. Kohustuse väljendamine „have to“, „had to“.
11. Küsisõnad ja küsimuste moodustamine oleviku ja mineviku ajavormides.
12. Fraaside „there is/there are“ kasutamine.
13. Omadussõna keskvõrre ja ülivõrre.
14. Tegusõnadest nimisõna moodustamine.
15. Artikli „the“ kasutamine.
16. Kaudkõne tutvustus.

Õppetegevused
II kooliastmes 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. Oluline on arendada 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 arendamiseks sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;
3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) eri liiki etteütlused;
5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
7) eakohased projektitööd;
8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
9) rollimängud;
10) õppesõnastike kasutamine.
4.3. FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND:
Kool korraldab õppe vajaduse korral rühmades.
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Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
4.4. HINDAMINE:
Õpilase teadmisi hinnatakse vastavalt kooli õppekava üldosas kinnitatud hindamise korrale.
Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse 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 vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse.

Kuulamine

Lugemine

Tunneb õpitava
A1.1 Tunneb väga
aeglases ja selges keele tähemärke.
sidusas kõnes ära Tunneb tekstis ära
õpitud sõnad ja
tuttavad nimed,
fraasid; arusaamist sõnad (sh
toetab pildimaterjal. rahvusvaheliselt
Reageerib
kasutatavad) ja
pöördumistele
fraasid. Loeb sõnu,
adekvaatselt (nt
fraase ja lauseid
tervitused,
õpitud sõnavara
tööjuhised). Tunneb ulatuses;
rahvusvaheliselt
arusaamist võib
kasutatavaid
toetada
lähedase hääldusega pildimaterjal
sõnu (nt hamburger,
film, takso,
kohv)
A1.2 Saab aru selgelt
hääldatud
fraasidest, lausetest
ja tuttava
situatsiooniga
seotud lühikestest
dialoogidest.
Mõistab selgelt ja
aeglaselt antud
juhiseid ning

Loeb lühikesi
lihtsaid tekste (nt
ürituste kavad,
postkaardid,
meilid, kuulutused,
sildid, teeviidad,
lühiankeedid, küsimustikud, teated, -sõnumid)
ja leiab neist

Rääkimine

Kirjutamine

Oskab vastata väga
lihtsatele
küsimustele ning
esitada
samalaadseid
küsimusi õpitud
sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab
vestluskaaslase abi,
võib toetuda
emakeelele ja
žestidele

Tunneb õpitava keele Kasutab üksikuid
kirjatähti, valdab
äraõpitud tarindeid ja
kirjatehnikat, oskab lausemalle, kuid neiski
õpitud fraase ja
tuleb ette vigu
lauseid ümber
kirjutada (ärakiri).
Oskab kirjutada
isikuandmeid (nt
vihiku peale).
Koostab lühikesi
lauseid õpitud mallide
alusel

Oskab lühidalt
Oskab lühidalt
tutvustada iseennast kirjutada iseendast ja
ja oma ümbrust.
teisest inimesest.
Saab hakkama
Oskab täita lihtsat
õpitud sõnavara ja küsimustikku.
lausemallide piires Tunneb õpitud
lihtsate
sõnavara õigekirja.
dialoogidega; vajab Kasutab lause alguses
vestluskaaslase abi. suurtähte ja lause
Hääldusvead võivad lõpus õiget

Grammatika korrektsus

Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid neiski
tuleb ette vigu
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pöördumisi. Vajab
kordamist,
osutamist,
piltlikustamist vms

vajaliku faktiinfo.
Saab aru lihtsatest
kirjalikest
tööjuhistest.
Lugemise tempo
on väga aeglane,
teksti mõistmiseks
võib vaja minna
korduvat lugemist.
Tekstist
arusaamiseks
oskab kasutada
õpiku sõnastikku

A2.2 Suudab jälgida enda Loeb lihtsaid
jaoks tuttava
tavatekste (nt
valdkonna
reklaamid,
mõttevahetust ning menüüd, ajakavad,
eristada olulist
ohuhoiatused)
infot. Saab aru
tuttavatel teemadel
olmesfääris kuuldud ja saab aru neis
üldkeelse suhtluse sisalduvast infost.
sisust (nt poes,
Suudab mõnikord
bussis, hotellis,
aimata sõnade
piletilevis). Vajab tähendust konteksti
sageli kuuldu
toel
täpsustamist

põhjustada
kirjavahemärki
arusaamatusi.
Kõnes esineb
kordusi, katkestusi
ja pause

Oskab rääkida oma Oskab kirjutada
huvidest ja
lühikesi kirjeldavat
tegevustest. Tuleb laadi jutukesi oma
toime olmesfääris kogemustest ja
suhtlemisega.
ümbritsevast.
Oskab väljendada Koostab lihtsaid
oma suhtumist ja
isiklikke kirju. Oskab
eelistusi. Suudab
kasutada sidesõnu
alustada, jätkata ja (aga, sest, et jt).
lõpetada vestlust
Rakendab õpitud
tuttaval teemal, kuid õigekirjareegleid (nt
võib vajada abi.
algustäheortograafia,
Kasutab õpitud
kirjavahemärgid)
põhisõnavara ja
lausemalle valdavalt
õigesti; spontaanses
kõnes on vigu.
Kõne on arusaadav,
kuigi esineb
hääldusvigu ja
sõnade otsimist

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb sageli
vigu grammatika
põhivaras (nt ajab segi
ajavormid või eksib aluse
ja öeldise ühildumisel);
siiski on enamasti selge,
mida ta väljendada tahab

5. III kooliaste
5.1. Õpitulemused
III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja
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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

5.2. ÕPPESISU JA –TEGEVUS KLASSITI:
7.KLASS
keeleteadmiste tase B1.2
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,
koostöö ja teistega arvestamine.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused
ja nende tutvustamine.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja
maal; Eesti vaatamisväärsused.
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses,
turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja
reklaam.

8.KLASS
keeleteadmiste tase B1.2

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad
järgmised alateemad:
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,
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koostöö ja teistega arvestamine.Reisimine.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused
ja nende tutvustamine. Peretraditsioonid. Pulmad, sünnipäevad,suhted peresiseselt.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja
maal; Eesti vaatamisväärsused - Tallinn. Pakendid, raiskamine, kokkuhoid.
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled.Riikidest lähema vaatluse all on
USA ja Iirimaa.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses,
turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja
reklaam.E-mail, Skype
Grammatika: kaudkõne minevikus, umbisikuline tegumood, tingimuslause (0 ja I tüüp)

9.KLASS
keeleteadmiste tase B1.2

Jätkub osaoskuste arendamine. Neile lisanduvad järgmised alateemad:
Isiksuse areng, identiteet ja inimese võimed. 9. Klassis on põhjalikumat käsitlust leidvad
teemad inimese kui indiviidi omadused. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised
suhted, inimaju potentsiaal ja selle kasutamine.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused
ja nende tutvustamine. Peretraditsioonid. Pulmad, sünnipäevad,suhted peresiseselt.
Kodukoht Eesti. Loodus ja loodushoid; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja
maal; Eesti looduskaunid kohad, looduskaitsealad, maaturism.
Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. Riikidest on põhjalikumalt
käsitletud Kanada, India ja Wales.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis, eriti vaimne tervis. turvalisus; õpioskused ja
harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad. Riietumine ja riietumiskombed. Etikett.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; muusika, filmikunst, muuseumid, reisimine.
Grammatika: kaudkõne minevikus, umbisikuline tegumood, tingimuslause (kõik põhitüübid),
Verbifraasid, sõnajärg küsimuses, modaalverbid ja nende passiiv
Õppetegevused
III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine
ja kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. 9.klassis pööratakse
suuremat tähelepanu kollokatsioonidele ja registri probleemidele. 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.
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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 sobivad näiteks:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine;
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid,
uudised, filmid);
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused,
lühiülevaated);
4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö;
5) projektitööd;
6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).

5.3. FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND:
Kool korraldab õppe vajaduse korral rühmades.
Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

5.4. HINDAMINE:
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 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).
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte
rohkem kui 4 õppeaastas.
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