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Õppekirjandus: 

- M. Jõul, Ü. Kurm. I love English. Student`s Book 3. 

- M. Jõul, Ü. Kurm. I love English. Workbook 3. 

- M. Jõul, Ü. Kurm. I love English. Teacher`s Book 3. 

- M. Jõul, Ü. Kurm. I love English 3. Class CDs. 

- Näitmaterjalid (kaardid, lüümikud, tabelid, kollektsioonid, fotod, joonised, skeemid) 

- IT vahendid 

 

Vajalikud õppevahendid: 

- õpik 

- töövihik 

- jooneline või ruuduline kaustik  



- mapp või kiirköitja kontrolltööde- ja töölehtede jaoks 

- harilik pliiats 

- pastapliiats või tindipliiats 

- värvipliiatsid, vildikad  (vähemalt 6 värvi) 

- kustukumm 

- liim 

- käärid 

- joonlaud 

 

Õppesisu: 

- Show what you know 

- Unit 14. Collections 

- Unit 15. Australia 

- Unit 16. Good news 

- Unit 17. Biscuit cake 

- Unit 18. calculations 

- Unit 19. Pets 

- Unit 20. Summer plans 

- Show what you know 

- Harrastused ja kultuur: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad. 

- Tegusõna vormistik: üldajad (Present Simple, Past Simple), tarindid going to + infinitiiv, 

want to + verb. 

- Omadussõnad: omadussõnade võrdlemine (as...as, not as...as, more...than, the most...); 

tarindid too + adjective. 



- Eessõnad: enamkasutatavad aja-, koha-, ja viisimäärustes esinevad eessõnad; eessõnalised 

väljendid (interested in). 

- Nimisõna: ainsususlikud ja mitmuslikud sõnad, erandlik mitmus, omastav kääne. 

- Artikkel: enamkasutatavad väljendeid artiklitega ja ilma. 

- Lauseõpetus: sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses, lühivastused, liitlaused, it ja there 

lause algul. 

- Õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna võrdlusastmed, verbi 

vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma. 

 

Õpitulemused:. 

Trimestri lõpul õpilane: 

- oskab vestelda trimestri jooksul läbitud teemadel vähemalt omandatud sõnavara piires; 

- oskab lühidalt kokku võtta loetud tekste ja tuua näiteid isiklikust elust; 

- oskab kasutada omandatud sõnavara lühikirjutistes; 

- saab aru kuulamistekstidest ja on võimeline kuuldu põhjal ülesandeid täitma; 

- on omandanud ja oskab kasutada läbitud grammatilisi struktuure: dates; years; numbers; 

adjectives (comparative and superlative); telling time; present perfect; pronouns; irregular 

verbs. 

 

Hindamise kirjeldus: 

Trimestri jooksul hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi hindena, koondhindena või ühe osana 

testist, hinnatakse ka kodutöid ja töövihiku täitmist. 

 

 Hindamine võib olla :  

- kirjalik (kontrolltöö, test vms.) 

 - suuline (dialoog, monoloog vms.) 



 - praktiline (projekt vms.) 

 Kontrolltööd toimuvad ühe või mitme tervikliku aineosa käsitlemise järel. 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Kokkuvõtva hinde kujunemisel on mahukamad tööd suurema kaaluga, arvesse läheb ka 

aktiivsus tunnitöös. 

Muud nõuded ja märkused: 

Sõnade töid ja muid päheõppimist nõudvaid grammatikaosasid (nt. eessõnad, tegusõna 

pööramine jms) järele vastata ei saa.  

Ettenähtud tähtajast hilisem töö esitamine alandab töö hinnet. 

Puudumise korral on vaja kontrolltööd järgi teha. 

Parandada saab töid üks kord 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. 

Tegemata klassitöö korral (juhul, kui õpilane oli klassis ja tunnis ei töötanud) tuleb vajalik töö 

sooritada konsultatsiooni ajal. 

Tunnis on keelatud kasutada nutiseadmeid ja tööks mittevajalikke kõrvalisi esemeid, 

väljaarvatud juhul, kui ülesande lahendamiseks on õpetaja andnud vastava korralduse. 

 

 

 

 

 

 

 


