
AINEKAART 

Ainevaldkond: Võõrkeeled 

Õppeaine: Inglise keel 

Klass: 6 

Õpetaja: Timofey Abuchev 

Ainetüüp: Kohustuslik aine põhikoolis 

Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta 

Õppekirjandus: Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English. Student`s Book 4. Ülle Kurm, Ene Soolepp. 

I love English. Workbook 4. Ülle Kurm, Ene Soolepp. I love English 4 tests. Class CDs. 

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

projektor. 

Õppesisu: 

Õppimine kuuendas 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) Suvi 

2) Tark sulane 

3) Tee selle ise 

4) Ajalugu 

5) Komm või vemp 

6) Kaubamaja 

7) Mõistatus 

8) Jõulud 

9) Perekond 

10) Šotimaa 

11) Bobby 

12) Inimesed 

13) Rõhutud 

14) Tänav 

15) Punase nina päev 

16) Me hoolime 

17) Šokolaad 

18) Majapidamistööd 

19) Minu meedia elu 

20) Klassireis 

Õppetulemused: 

1) Oskab rääkida suvest. Tunneb ebareeglipäraseid tegusõnu lihtminevikus ja kolmandas 

põhivormis. Tunneb mõnesid ajaväljendeid. 

2) Oskab kirjutada oma parimast sõbrast. Tunneb keskvõrret ja ülivõrret. 

3) Oskab anda järkjärgulist juhendit. Oskab kirjutada oma tehtust. 

4) Oskab rääkida ja kirjutada oma vanavanematest. Tunneb asesõnu. 

5) Oskab rääkida Halloweenist. Suudab kasutada kaudset kõnet. Oskab koostada ülesannete 

nimekirja. 



6) Oskab rääkida ostudest. Oskab koostada kahekõnesid ostudest. Oskab kirjutada kaubamajast. 

7) Oskab kirjutada Eestist. Tunneb aega määravaid sõnu. 

8) Oskab rääkida jõulukingitustest ja kuusepuust. Oskab koostada jõulukaarte. Suudab kasutada 

lihtminevikku ja kestvat minevikku. 

9) Oskab rääkida oma perekonnast. Oskab kirjutada oma sugupuust. 

10) Oskab rääkida Šotimaast. Teab millal peab kasutama suurt tähte ja millal mitte. Oskab 

kirjutada Eestist. 

11) Oskab rääkida koertest. Oskab kirjutada lemmikloomadest. 

12) Oskab rääkida inimestest ja neid kirjeldada. Oskab kirjutada iseendast. 

13) Oskab kirjeldada asju. Oskab kirjutada äpardustest. 

14) Teab kuidas teed küsida. Oskab koostada kaardi meeles. Oskab kirjutada linnakaardist. 

15) Oskab rääkida ajaloolistest inimestest. Oskab kirjutada heategevusüritusest. 

16) Oskab kirjutada prügi taaskasutusest oma kodus. 

17) Oskab rääkida sellest, kuidas tehakse šokolaadipumat. Oskab kirjutada sellest, mis tähtsust 

omab šokolaad tema perekonnas. 

18) Oskab rääkida diagrammist. Oskab kirjutada oma tavapärastest majapidamistöödest. 

19) Oskab rääkida meediast. Oskab koostada reklaamplakati. Oskab kirjutada oma meediaelust. 

20) Oskab rääkida klassireisist ja oma suvest. Oskab kirjutada oma suvest. 

Hindamise kirjeldus: 

Kuuenda 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. 


