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AINEKAART 

 

Ainevaldkond: Võõrkeeled   

Õppeaine: Inglise keel 

Keeleoskuse tase: 

Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

  A2.2   A2.2   A2.2   A2.2 

 

Klass: 6. klass 

Õpetaja: Sirli Reimets, Vinni-Pajusti Gümnaasium 

Ainetüüp: kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 2022/2023 õppeaasta 

 

Õppekirjandus: 

I Love English 4 (Studium): õpik, töövihik, CDd, testid. 

 

Vajalikud õppevahendid: 

Õpik, töövihik, vihik, mapp või kiirköitja töölehtede jaoks.  

 

Õppesisu: 

 

I trimester 

• Suvevaheaeg, Alani suvi 

• käitumine, meeldivad/ebameeldivad sõnad, keeleväänajad 

• asjade meisterdamine, parandamine 

• ajalugu ja tulevik, vanavanemate elu 

• Halloween ja eestlaste traditsioonid, mardipäev, kadripäev, hingedepäev 

• poodlemine, kaubanduskeskused, riideesemed, dialoogid kaupluses 

• müsteeriumid ja saladused, ookeanid ja mered, maailmajaod, aastaarvud 

• ebareeglipärased tegusõnad 

• omadussõnade võrdlusastmed 

• eessõnad, asesõnad, määrsõnad 

 

II trimester 

• jõulud, jõulukuuse traditsioon, jõululaulud 

• perekond, pereliikmed, sugupuu 

• Šotimaa,  

• Greyfriars Bobby, koerad, lemmikloomad 

• Helen Kelleri elu 

• stress, paha tuju 

• modaalverbid 

• kaudkõne 

 

III trimester 

• liiklusohutus, ülekäiguraja ajalugu 

• heategevus, Punase Nina päev 

• maailmakoristuspäev, sorteerimine, taaskasutus 

• šokolaad, retseptid 

• kodused majapidamistööd, robotid 
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• meedia 

• few/ a few, little/a little 

 

 

Õpitulemused I trimester: 

 

Rääkimine –  

Kirjutamine –  

Kuulamine – mõistab kuulatavat teksti ning leiab üles olulise info, suudab kuulamise järgi 

lauseid lõpetada, tekstides lünki täita, kokkuvõtte teha kuulatud teksti kohta. 

Lugemine – saab aru õpikutekstidest vajadusel uut sõnavara või sõnastikku kasutades, loeb 

inglisekeelset raamatut. 

Keeleteadmised – 

 

Hindamise kirjeldus I trimester:  
Hinne ebareeglipäraste tegusõnade tundmise peale, kontrolltöö Unit 2 väljendite ja 

omadussõnade võrdlusastmete peale, hinne luuletuse peast lugemise eest,  

 

 

Õpitulemused II trimester: 

 

Rääkimine –  

Kirjutamine –  

Kuulamine – mõistab kuulatavat teksti ning leiab üles olulise info, suudab kuulamise järgi 

lauseid lõpetada, tekstides lünki täita, kokkuvõtte teha kuulatud teksti kohta. 

 

Lugemine – saab aru õpikutekstidest vajadusel uut sõnavara või sõnastikku kasutades 

Keeleteadmised –  

 

Hindamise kirjeldus II trimester:  
 

Õpitulemused III trimester: 

 

Rääkimine –  

Kirjutamine –  

Kuulamine – mõistab kuulatavat teksti ning leiab üles olulise info, suudab kuulamise järgi 

lauseid lõpetada, tekstides lünki täita, kokkuvõtte teha kuulatud teksti kohta. 

Lugemine – saab aru õpikutekstidest vajadusel uut sõnavara või sõnastikku kasutades 

Keeleteadmised –  

 

Hindamise kirjeldus III trimester:  
 

 

 

 

 
 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine:  
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• Jooksvad hinded kujunevad sõnade ja väljendite töödega, väiksemate tööde eest 

plusspunktide saamisega (kolm „+“ = hinne 5), lugemis- ja jutustamisoskuse eest. 

• Vähemalt kord aastas kordame üle õpitud ajavormid ja ebareeglipärased tegusõnad, 

mille peale tuleb suurem töö. 

• jooksvate hinnete kõrval annavad hindamises tähtsama kaalu kokkuvõtvad tööd 

peatükkide või teemade kohta.  

 

 

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, 

sõnade töö 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


