
AINEKAART 

Ainevaldkond: Võõrkeeled 

Õppeaine: Inglise keel 

Klass: 5 

Õpetaja: Timofey Abuchev 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta 

Õppekirjandus: Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English. Student`s Book 3. Ülle Kurm, Ene Soolepp. 

I love English. Workbook 3. Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English 3 tests. Class CDs. 

Vajalikud õppevahendid: vihik, õpik, töövihik, õpetaja koostatud õppematerjal, sõnaraamatud, 

projektor. 

Õppesisu: 

Õppimine viiendas klassis on jagatud õppetükkideks. Iga õppetüki peal on kaks sõnadetööd. Lisaks on 

sõnadetööd ebareeglipäraste tegusõnade peal. Iga õppetüki peal on kontrolltöö. Õppetükkide ained on 

järgmised: 

1) Pühad 

2) Kodu 

3) Võistlus, kus osalejad ütlevad sõnu tähthaaval 

4) Koristuspäev 

5) Maad 

6) See on mina 

7) Mängud 

8) Jõululaat 

9) Vilepillipuhuja 

10) Ameerika Ühendriigid 

11) New York 

12) Õnnetused 

13) Tark mees 

14) Kogud 

15) Austraalia 

16) Head uudised 

17) Küpsisekook 

18) Arvutused 

19) Lemmikloomad 

20) Suvekavad 

Õppetulemused: 

1) Oskab rääkida pühadest ja suvetegevustest. Oskab pilte kirjeldada. Suudab kasutada 

lihtminevikku ja kirjutada lihtsaimaid kirju. 

2) Oskab kodusid kirjeldada. Suudab kasutada lihtolevikku ja kestvat olevikku. Oskab aadresse 

kirjutada. 

3) Oskab kirjutada ja öelda sõnu tähthaaval. Oskab kasutada asesõnu. Oskab koostada küsimusi 

ja neile vastata. 



4) Oskab rääkida tubade koristamisest ja ümbertöötlemisest. Oskab rääkida kokkuhoidmisest ja 

annetamisest. 

5) Oskab rääkida maadest. Suudab kasutada lihtolevikku ja luhtminevikku. 

6) Oskab rääkida inimeste välimusest ja iseloomust. Oskab rääkida inimkeha osadest. Suudab 

kasutada lihtolevikku ja kestvat olevikku. 

7) Oskab rääkida mängudest. Suudab kasutada ’be going to’ väljendit. 

8) Oskab rääkida jõuludest. Oskab rääkida kuupäevadest õigesti kasutades järgarve. 

9) Oskab rääkida sellest, kuidas inimesed lubavad ja murravad lubadusi. Suudab kasutada 

lihtminevikku. 

10) Oskab rääkida Ameerika Ühendriikidest. Suudab öelda aastaid õigesti. 

11) Oskab rääkida New Yorgi külastamisest ja piletite ostmisest. Suudab kasutada ja võrrelda 

omadussõnu. Suudab arve öelda. Oskab rääkida New Yorgi vaatamisväärtustest. 

12) Oskab rääkida õnnetustest ja tänava turvalisusest. Oskab rääkida vigastustest. Suudab öelda 

õiget kellaaega. Suudab kasutada lihtminevikku. 

13) Oskab rääkida teistega jagamisest. Suudab kasutada täisolevikku. 

14) Oskab rääkida kogudest. Arendab oma lugemisoskusi. 

15) Oskab rääkida Austraaliast ja ametitest. 

16) Oskab rääkida uudiste saamisest ja edasiandmisest. 

17) Oskab pidada vestlusi laua taga. Tunneb erinevate toitude nimesid. Oskab rääkida kookide 

küpsetamisest. 

18) Oskab rääkida taskurahast. Oskab rääkida kokkuhoidmisest ja kulutamisest. Suudab arvutada. 

19) Oskab rääkida lemmikloomadest ja nende eest hoolitsemisest. Suudab kasutada artikleid. 

20) Oskab rääkida suvest. 

Hindamise kirjeldus: 

Viienda klassi õpilast hinnatakse arvuliselt. Õpilane saab trimestrite hinded sõnadetööde, 

kontrolltööde ja nii suulise kui ka kirjaliku tunnitöö eest.  

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Õpetaja võib kokkuvõtval hindamisel arvestada õpilase tulemusi, mis on saavutatud väljaspool kooli 

(osalemine aineolümpiaadidel ja võistlustel, keeltekoolis, vahetusõpilaseks olemine jm). Õpitulemusi 

hinnatakse sõnaliste hinnangute ja arvuliste hinnetega. Arvulised hinded on viiepalli süsteemis. Kui 

õpilase õppeaasta kokkuvõttev hinne on puudulik, määratakse talle isiklik õpiabiplaan või jäetakse 

täiendavale õppetööle. Individuaalse õpiabiplaani ja/või täiendava õppetöö eduka soorituse korral 

muudetakse õpilase hinne e-koolis ja lisatakse kirjalik selgitus. 

Muud nõuded ja märkused: 

Tunnis on keelatud kasutada sülearvutit, tahvelarvutit, telefoni ja muid nutiseadmeid, välja arvatud 

juhul, kui ülesande lahendamiseks on õpetaja andnud kindla korralduse. Järelevastamine toimub 

õpetajaga kokkuleppel õpilasele ja õpetajale sobival ajal. 


