
 

AINEKAART 

 

Ainevaldkond: Võõrkeeled   

 

Õppeaine: Inglise keel 

 

 

 

Keeleoskuse tase: 

Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus  B2.1   B2.1   B2.1   B1.2 

hea õpitulemus  B2.2   B2.2   B2.2   B2.1 

väga hea õpitulemus  B2.2 – C1  B2.2 – C1  B2.2 – C1  B2.2 

Klass: 12. klass 

Õpetaja: Sirli Reimets 

Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis 

Õpetamise aeg: 2017/2018 õppeaasta 

 

Õppekirjandus: 

Enterprise 4 (Express Publishing): õpik, töövihik, grammatika töövihik, CDd, testid 

English Grammar in Use (Cambridge), töölehed 

 

Vajalikud õppevahendid: 

Õpik, töövihik, grammatika töövihik, mapp töölehtede jaoks, vihik või paberilehed mapis 

 

Õppesisu: 

 Inimene ja ühiskond (eluring, inimese loomus ja käitumine, väärtushinnangud) 

 Haridus ja töö 

 Eesti (rahvus, kultuur, traditsioonid, geograafiline asend ja kliima, riigikaitse, 

mitmekultuuriline ühiskond, Eesti ja teised riigid) 

 Pere ja kasvatus 

 Transport 

 Tehnoloogia (teaduse- ja tehnikasaavutused) 

 Meedia 

 Omadussõnade võrdlusastmed 

 Ajavormid (olevik, minevik, tulevik, passiiv) 

 

Õpitulemused: 

Rääkimine – vestleb soravalt hariduse ja töö teemadel, oskab tutvustada kõike Eestit 

puudutavat ja teha suulise ettekande. 

Kirjutamine – väljendab end kirjalikult (esseed: for and against, opinion, kirjad: formal, 

informal, requesting information, making complaints and suggestions, arvustused, teatised). 

Kuulamine – saab aru kuulatavast tekstist ja kaasõpilaste ettekannetest. 

Lugemine – mõistab loetavat teksti, vajadusel kasutab sõnastikku, saab aru 

lisalugemistekstidest (ilukirjandus, artiklid ajalehtedest-ajakirjadest). 

Keeleteadmised – kasutab kõnes ja kirjas õigesti õpitud ajavorme ja omadussõnade 

võrdlusastmeid, tunneb temaatilist sõnavara. 

 



Hindamise kirjeldus: õpitulemusi kõikides keeleoskuse aspektides hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Tagasiside andmisel kasutatakse kõrvuti õpetaja 

hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid.   

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: jooksvate hinnete kõrval annavad hindamises tähtsama 

kaalu kokkuvõtvad tööd peatükkide või teemade kohta. Samuti on olulised suuremat panust 

nõudvad tööd – essee, ettekanne, kodulugemine jms. 

 

Muud nõuded ja märkused:  

 Mitterahuldavale hindele sooritatud kokkuvõtvad kontrolltööd tuleb järele vastata 10 

koolipäeva jooksul alates töö kättesaamise päevast. 

 Puudumise korral tuleb kontrolltöö järele vastata. 

 Põhjusega puudumise korral võib järele vastata tunnis tehtud hindelise töö (tööleht, 

essee jms). 

 Nutiseadmeid võib klassitunnis kasutada õpetaja loal, kui see on seotud tunnimaterjali 

omandamisega. 

 Väiksemate hästi tehtud soorituste eest on võimalik teenida plusspunkte. Kolm plussi 

võrdub ühe “väga heaga”. 

 

 
 


