Inglise keele ainekava
III kooliaste
Alus: Vabariigi valitsuse 16.01.2011 määrus nr1 „Põhikooli riiklik õppekava“

Valdkonna pädevus
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda
eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada
erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses õpitava keele keskkonnas iseseisvalt
hakkama saada;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte
õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.
A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes. III kooliastmes on nii A- kui B võõrkeeles 3 tundi
nädalas.

Ainevaldkonna kirjeldus
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete
kirjeldustest

Euroopa

keeleõppe

raamdokumendis.

Kõigi

võõrkeelte

õpitulemusi

on

raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused erinevates osaoskustes
esitatakse keeleoskustasemete tabelis punktis 5. Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi
põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada õppija
ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale
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jõukohaseid õpieesmärke ning andma õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see
toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija kujunemist. Nüüdisaegne keeleõpe on
allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema suhtluseesmärkidest.
Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine.
Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi
õpetatakse integreeritult. Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt
väljendada, luua tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi ning
erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda
oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate
kujundamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks
teadmiste omandamise protsessis;
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija eesmärkidest
ning vajadustest.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on
keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust.
Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe
kestusest ja tundide arvust. Võõrkeelte, eriti aga eesti keele kui teise keele integratsioon teiste
õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine aitavad suhtluspädevuse omandamise
kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning väärtuskäitumist.
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Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes põhikoolis
Pädevustes

eristatakse

järgmisi

omavahel

seotud

komponente:

teadmised,

oskused,

väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal,
kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad
õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Võõrkeelte valdkonda kuuluvate õppeainete õppeeesmärkides

ja

õpitulemustes

sisalduvad

keelepädevus,

kultuuridevaheline

pädevus

(väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi
(väärtuspädevust,
suhtluspädevust,

sotsiaalset

pädevust,

matemaatikapädevust,

enesemääratluspädevust,

ettevõtlikkuspädevust,

õpipädevust,

digipädevust)

seatud

eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja –tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu.
Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. Erinevates
igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valiku vaja teada
õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning
ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega.
Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö,
projektõpe)

ning

aktiivne

osavõtt

õpitava

keelega

seotud

kultuuriprogrammidest.

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja
nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud
teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt). Suhtluspädevus
on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt suhtluspädevuse
komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on
eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes. Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige
väiksem kokkupuude, kuid see on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles
arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse
vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
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Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid
ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega.
Digipädevus annab suutlikkuse kasutada uuenevat digitehnoloogiat. Oskus hinnata selle

Hindamine
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast ja EG hindamisjuhendist.
Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. II kooliastmes hinnatakse
kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes tagasisidet eelkõige selle kohta, mida õpilane on hästi
teinud. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt
sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust). Õpilane hakkab koostöös kaaslaste
ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut oma teadmistele ning oskustele.
Eesmärgiks on, et õpilased õpiks koostöös sõnastama, mida nad on enda arvates hästi omandanud
ja/või mille omandamiseks peavad nad veel tööd tegema. Õpetaja valib töövormid (nt tunni ja/või
teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt), mis võimaldavad õpilastel oma
tööd analüüsida (kirjeldada seda, mida ta teha oskab ning mida uut ja huvitavat ta on õppinud või
teada saanud). Õpilasel peab olema võimalus saada tagasisidet oma keeleoskustaseme kohta.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
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 ja eesti keele kui teise keele 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 ja eesti keele kui teise keele 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”)
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ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt).
Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde ja
lisaprojektide tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub
erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu.

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. Elva” – keskkond ja jätkusuutlik areng, kodupaiga eripära ja väärtused;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”,
5)„Vaba aeg” – teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;
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. Elva, Loodus ja
looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused,
Elva linna eripära ja väärtused. Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad
riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, 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.

Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
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3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass
jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid,
projektõpe jne.
III kooliastmes 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 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).
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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.
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.
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. 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
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tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 3 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. Igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet 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.

Valdkonna pädevus, õppe- ja kasvatuseesmärgid
Suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas,
järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste
kultuuride sarnasusi ja erinevusi.

Põhikooli lõpuks õpilane:
• omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt
toimida;
• on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest
erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
• mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
• omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte
õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.
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7. klass
Õpitulemused
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 ema- keelena
kõnelejatega;
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 oskab hinnata koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Kuulamine
• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest, samuti passiivsest sõnavara
sisaldavatest tekstidest;
• mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu;
• oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni;
• eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet.
Kõnelemine
•

vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires;

•

õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest;

•

võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga;

•

küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;

•

väljendada ja põhjendada oma arvamust;

•

kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;

•

kirjeldada pilte;

•

hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt;

•

oskuslikult kasutada sõnajärge jaatavas, eitavas, küsivas lauses.
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Lugemine
•

oskab leida tekstist vajalikku ja olulist;

•

saab aru kuni 4% tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest, kasutades piltide,
konteksti või sõnaraamatu abi;

•

on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega ja kasutab neid.

Kirjutamine
•

täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti;

•

eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti;

•

kirjutada sõbrale kirja ja elektronkirja, kasutades õpitud keelendeid;

•

lõpetada lauseid ja fraase;

•

kirjutada lühijututkesi, lühiesseesid;

•

kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada;

•

oskuslikult kasutada sõnajärge jaatavas , eitavas, küsivas lauses;

•

oskuslikult kasutada kirjavahemärke (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma).

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
•

Mina ja teised: iseloom ja välimus (iseloomu kirjeldav sõnavara, enda ja teiste välimuse
kirjeldus sh kasv ja kehaehitus, riietus, juuste ja silmade värv); suhted sõpradega ja
ühised tegevused; viisakusväljendid ja normid (kellele mida ja kuidas öelda, kuidas
käituda jne), sõprus-, armastussuhted, sallivus.

•

Kodu ja lähiümbrus: kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine. Kodukoht Eesti:
tuntumad vaatamisväärsused Eestis; käitumine ja tegevused looduses eri aastaaegadel.

•

Riigid ja nende kultuur: õpitavat keelt kõneleva maad ning nende ajalugu ja kultuur sh
Šotimaa, Inglismaa, Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Uus-Meremaa.

•

Igapäevaelu, õppimine ja töö: päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis ja vabal ajal
sh päevaplaan, koolipäeva kirjeldamine, kooli ja klassi iseloomustav sõnavara,
tunniplaan; erinevad tervislikku eluviisi tagavad tegevused (sport, puhkus, reisid jne);
sisseostud ja suhtlemine teeninduses (kauplus, raamatukogu); erinevate turvalisust
tagavate käskude ja keeldude mõistmine (liiklus, loodus, linnakeskkond jmt).

•

Vaba aeg: huvid (sport, filmid, raamatud, kirjanduseliigid, kollektsioneerimine,
reisimine jne); erinevad vaba aja veetmise viisid (mitmesugused tegevused, üksi,
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sõprade, pereliikmetega jne) ja nendega seotud keskkond/ümbrus, esemed; eelistuste
põhjendamine; Internet, sellest saadav kasu ja võimalikud ohud.
Grammatika ja keeleteadmised
•

Põimlaused. Fraaside ja lausete ühendamine.

•

Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved).

•

Kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud.

•

Kirjavahemärgid (jutumärgid). Sõnade poolitamise põhireeglid (liitsõnad).

•

Alistav sidesõna although.

•

Ebareeglipärased tegusõnad. Isikuline tegumood (Present Simple, Present Continuous,
Past Simple, Past Continuous, Future Simple, going to future, Present Perfect, Past
Perfect). Umbisikuline tegumood (Present Simple / Past Simple). Modaaltegusõnad
(have to, should, would).

•

Nimisõna

ebareeglipärane

mitmus.

Ainsuslikud

ja

mitmuslikud

nimisõnad.

Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Liitnimisõnad.
•

Artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega.

•

Omadussõna kasutamine rahvusest ja kodakondsusest kõneldes. Umbmäärased
asesõnad (some, any, no, either, neither). Siduvad asesõnad (who, which, where, whose,
that) Umbisikulised asesõnad (it, there).

•

Enam kasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to).

•

Arvsõnade lugemine ja kirjutamine (komakoht arvus).

•

Sõnatuletusliited omadus- ja määrsõna tuletamiseks.

8. klass
Õpitulemused
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 ema- keelena
kõnelejatega;
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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 oskab hinnata koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Kuulamine
• mõistab kuuldu sisu, kasutades vastavalt kuulamisülesandele või vajadusele globaalset,
selektiivst või detailset kinnitamist, saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest,
samuti passiivsest sõnavara sisaldavatest tekstidest;
• mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu; • oskab eristada kuulatavast
tekstist vajalikku informatsiooni;
• eristab selgelt kuni kolme vestluses osaleva inimese kõnet.
Kõnelemine oskab esitada lihtsat seotud teksti käsitletud temaatika piires loetu, kuuldu või
kogetu edastamiseks järgmises vormis: teade, kokkuvõte, lühireferaat, (ümber)jutustus,
(pildi,ruumi, isiku-) kirjeldus, vestelda ja vastata küsimustele õpitud temaatika piires;
• õpitud sõnavara piires rääkida igapäevastest tegevustest ja harrastustest;
• võrrelda oma perekonda sõbra perekonnaga, oma koolielu teiste omaga;
• väljendada ja põhjendada oma arvamust; • kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;
• osaleda vestluses, mis võib toimuda suunatud vestluse, suhtlussituatsiooni, rollimängu või
intervjuu vormis
• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt;
• oskuslikult kasutada sõnajärge jaatavas , eitavas, küsivas lauses.
Lugemine
• mõistab loetu sisu, kasutades vastavalt lugemisülesandele või vajadusele globaalset,
selektiivset või detailset lugemist, oskab leida tekstist vajalikku ja olulist;
• saab aru kuni 4% tundmatuid sõnu sisaldavatest lühitekstidest, kasutades piltide, konteksti või
sõnaraamatu abi;
• on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega ja kasutab neid.
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Kirjutamine
• oskab kirjutada lihtsat seotud teksti: isiklik kiri, tervituskaart, teade, täita aadressi ja isiklikke
andmeid nõudvat ankeeti;
• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti;
• kirjutada sõbrale kirja ja elektronkirja, kasutades õpitud keelendeid;
• lõpetada lauseid ja fraase;
• kirjutada lühijututkesi, lühiesseesid, lühireferaate;
• kirjutada õpitud teksti põhjal etteütlust ja seda parandada;
• oskuslikult kasutada sõnajärge jaatavas , eitavas, küsivas lauses;
• oskuslikult kasutada kirjavahemärke (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma).
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
•

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,
keskonnahoidlik ja –säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused.
•

Riigid ja nende kultuur: õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad ja 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.
Grammatika ja keeleteadmised
•

Nimisõna: erandlik mitmus.

•

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikkel geograafiliste
nimedega, tänavad, väljakud, pargid jne.

•

Omadussõna: omadussõna võrdlemine, võrdlusastmed.

•

Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud; telefoninumber, kood.

•

Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad; much/many, little/ few; asesõnad
– one, each other, none of them, some of them, all, both, neither, either.
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•

Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, ajavormid Present Simple, Past
Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past
Perfect; modaalverbid – can, may, must, should, would; käskiv kõneviis; tarind toinfinitiiv, -ing vorm; kaudne kõneviis, aegade ühildumine, passiiv: Present Simple, Past
Simple.

•

Määrsõna: ajamäärsõnad, viisimäärsõnad; moodustamine, võrdlemine.

•

Sidesõna: and, because, but, if, when, both, neither, either, as soon as, although,
otherwise. Eessõna: ajamäärustes, kohamäärustes, viisimäärustes; eessõnalised
väljendid.

•

Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavas lauses; määrsõnade ja määruste asend
lauses.

•

Õigekiri: suur ja väike algustäht, nimisõna mitmus, omadussõna võrdlusastmed;
arvsõna; kirjavahemärgid.

Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Kuulamine
1) kuulates eri žanridesse kuuluvaid tekste, saab aru teksti sisust, tunnetab selle keelelist
omapära ja stiilikuuluvust;
2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte; 3) eristab vormilt
(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt (intervjuu,
diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;
4) täidab audioteksti põhjal mitmesuguseid suulisi ülesandeid.
Suuline kõne
1) jutustab lähteteksti ümber rohkem või vähem kokkusurutult;
2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;
3) loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi eripära
ning kasutades sobivaid keelevahendeid;
4) järgib kirjakeele norme;
5) valdab kõnekultuuri.
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Lugemine
1) loeb ja analüüsib mitmesuguseid tekste;
2) eristab lugedes fakte ja arvamusi ning peamist ja teisejärgulist infot;
3) hangib teavet mitmesugustest kirjalikest allikatest.
Kirjutamine
1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, kasutades keelevahendite rikkust ning järgides
keelenorme;
2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb
järeldusi
3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid;
4) kirjutab lühiettekande teksti;
5) koostab referaadi, avalduse ning iseloomustuse;
6) hindab oma tekste koostades kriitiliselt internetis leiduvaid analoogseid tekste;
7) kirjutab õigesti õpitud sõnu ning kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega
lauseid;
8) on omandanud teksti redigeerimise oskuse.
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