
AINEKAART 

Ainevaldkond: Võõrkeeled 

Õppeaine: Inglise keel 

Klass: 7 

Õpetaja: Jane Rätsep 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis (3 tundi nädalas) 

Õppekirjandus: Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English. Student`s Book 5. Ülle Kurm, Ene Soolepp.  

I love English. Workbook 5. Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English 5 tests. Class CDs. 

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

projektor. 

Õppesisu: 

1) Suvepühad 

2) Raamatud 

3) Käitumisviisid 

4) Viikingid 

5) Kordamisõppetükk (1-4) 

6) Töö 

7) Ilm 

8) Jõulud 

9) Meelelahutus 

10) Kordamisõppetükk (6-9) 

11) London 

12) Ebausk 

13) Vaateratas 

14) Vesi 

15) Kordamisõppetükk (11-14) 

16) Iirimaa 

17) Aed 

18) Praetud kala friikartuliga 

19) Tulevik 

20) Kordamisõppetükk (16-19) 



Õpitulemused: 

1) Oskab rääkida suvepühadest. Suudab kasutada lihtolevikku ja lihtminevikku. Oskab koostada  

elektrooniline kiri. 

2) Oskab rääkida raamatutest. Teab kuidas nõustuda ja mitte nõustuda. Oskab teha esitlus. 

3) Oskab liigitada loomi. Oskab rääkida liblika elust. Suudab kasutada kajaküsilauseid õigesti. 

4) Oskab rääkida Viikingitest ja kirjutada nende eluviisist. Oskab aastaid öelda. 

5) Suudab kasutada väljendeid sõnaga ’tegema’. 

6) Oskab rääkida kohustustest oma perekonnas. Suudab kasutada järelliiteid õigesti. 

7) Oskab rääkida ilmast. Oskab kirjutada toast. Suudab kasutada järelliiteid õigesti. 

8) Oskab kirjutada tänukirjad. Oskab kirjutada jõuludest oma perekonnas ja koolis. 

9) Oskab küsitlema oma klassikaaslasi. Oskab koostada aruanded. Oskab kirjutada filmi  

ülevaade. Suudab kasutada järelliiteid õigesti. 

10) Suudab kasutada väljendeid sõnaga ’omama’. Tunneb erinevusi briti ja ameerika häälduse  

vahel. Suudab kasutada kajaküsilauseid õigesti. 

11) Oskab nii rääkida kui ka kirjutada Londonist. Suudab kasutada artikleid pärisnimede ees  

õigesti. 

12) Oskab rääkida olümpiamaskottidest, ebausust ja ennetest. 

13) Oskab rääkida temaatilistest lõbustusparkidest. Oskab koostada lugude kokkuvõtted ja lõpud.  

Oskab kirjutada seiklusparkidest. Suudab kasutada viisi-, aja- ja kohamäärsõnu õigesti. 

14) Oskab kirjutada looduskaunistest kohtadest. Oskab rääkida loodusradadest ja veeringlusest. 

Suudab kasutada lihtminevikku ja täisminevikku. 

15) Oskab rääkida riietest. Suudab kasutada väljendeid sõnaga ’võtma’. 

16) Oskab rääkida Iirimaast ja Eestist. Oskab kirjutada saartest. Oskab öelda arvud ja kuupäevad  

õigesti. Oskab reklaamplakati koostada. Suudab kasutada artikleid õigesti. 

17) Oskab rääkida aiandusest ja köögiviljadest. Tunneb aiandustööriistu ja eessõnu. Suudab  

kasutada kaudset kõnet õigesti. Oskab kirjutada kõrvitsate kasvatamisest. 

18) Oskab kirjutada näpunäiteid vormi saamiseks. Oskab rääkida magustoidust. 

19) Oskab teha esitluse oma kodust neljakümne aasta pärast. 

20) Oskab rääkida reisimisest. Oskab koostada kava kümnepäevaseks reisiks haagissuvilas. 

Hindamise kirjeldus: 

Seitsmenda 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) ja aktiivset 

osalemist tunnis. 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. Järele vastamine toimub  

õpetajaga kokkuleppel õpilasele ja õpetajale sobival ajal 


