
AINEKAART 

Ainevaldkond: Võõrkeeled 

Õppeaine: Inglise keel  

Keeleoskuse tase: Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 

Klass: 8 

Tundide arv nädalas: 4 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetaja: Jane Rätsep 

Õppekirjandus: E. Soolepp, Ü. Kurm. I love English. Student`s Book 6, Workbook 6, Teacher`s Book 6, 

Class CDs. 

- Näitmaterjalid (kaardid, 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: 

Unit 1. Friends 

Unit 2. Sports 

Unit 3. Jobs 

Unit 4. Art 

Unit 5. Show what you know 

Unit 6. Safety first 

Unit 7. Money matters 

Unit 7. Mystery  

Unit 8. Christmas  

Unit 9. Family  



Unit 10. Scotland  

Unit 11. Bobby  

Unit 12. People  

Unit 13. Stressed 

Unit 14. Street 

Unit 15. Red Nose Day 

Show what you know 

Unit 16. We care 

Unit 17. Chocolate 

Unit 18. Chores 

Unit 19. My media life 

Unit 20. Class trip 

Show what you know 

Õpitulemused:. 

Kuulamine  

saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud  

teemal;  

mõistab tele-ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt  

toetab heliteksti;  

saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav.  

Lugemine  

loeb ja mõistab mõne leheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad,  

veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid);  

mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja  

internetist;  

oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke.  

Rääkimine  

oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. 

suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti;  

on võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav;  

kasutab õpitud väljendeid ja lause-malle õigesti.  

Kirjutamine  

oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma  

tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri);  

koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus);  

suhtleb online- vestluses (nt MSN).  

 



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 pähe õppimist 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. 


