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Ainevaldkond: Võõrkeeled   

 

Õppeaine: Inglise keel 

 

Keeleoskuse tase: 

Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

B2.1   B1.2   B2.1   B1.2 

Klass: 10. klass 

Õpetaja: Sirli Reimets 

Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis 

Õpetamise aeg: 2017/2018 õppeaasta 

 

Õppekirjandus: 

Enterprise 4 (Express Publishing): õpik, töövihik, grammatika töövihik, CDd, testid 

English Grammar in Use (Cambridge), töölehed 

 

Vajalikud õppevahendid: 

Õpik, töövihik, grammatika töövihik, mapp töölehtede jaoks, vihik või paberilehed mapis 

 

Õppesisu: 

 

 Inimesed ja ametid (välimuse ja iseloomu kirjeldamine, tööintervjuu) 

 London (majutus, kohakirjeldus, ilm, kaebuste esitamine) 

 Lugude jutustamine/kirjutamine 

 Looduskatastroofid/õnnetused, õnnetuste vältimine 

 Lihtolevik ja kestev olevik 

 Perfekti olevik ja perfekti kestev olevik 

 Omastavad asesõnad 

 Kaudkõne 

 Tingimuslaused 

 Ühendverbid 

 

Õpitulemused:  

Rääkimine – õpilane oskab inimesi kirjeldada, enda iseloomust rääkida, tööintervjuu läbi 

viia/selles osaleda, erinevaid ameteid võrrelda, teha oletusi ja anda soovitusi, lühijuttu 

jutustada, loodusõnnetusi kommenteerida, traditsioonidest rääkida. 

Kirjutamine – oskab teha inimese, koha ja sündmuse kirjeldust, lühijuttu ja uudist kirjutada. 

Kuulamine – saab aru tööintervjuul toimuvast, ilmaennustusest, koha ja festivali 

kirjeldustest, juttu kuulamise abil järjestada. 

Lugemine – tunneb ära erinevate juttude liigid, saab aru loetavast tekstist inimeste, kohtade, 

loodusõnnetuste, tähtpäevade kohta. Tunneb Londoni tähtsamaid ehitisi nende kirjelduste 

järgi. 

Keeleteadmised – tunneb sõnavara õpitud teemade raames, kasutab nii kirjutades kui ka 

rääkides õpitud ajavorme ja tingimuslauseid õigesti. 

 

Hindamise kirjeldus: õpitulemusi kõikides keeleoskuse aspektides hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Tagasiside andmisel kasutatakse kõrvuti õpetaja 

hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid.   



 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: jooksvate hinnete kõrval annavad hindamises tähtsama 

kaalu kokkuvõtvad tööd peatükkide või teemade kohta. Samuti on olulised suuremat panust 

nõudvad tööd – essee, ettekanne, kodulugemine jms. 

 

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, 

essee 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”. 

 
 


