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Class CDs. 

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

projektor. 

Õppesisu: 

Õppimine gümnaasiumiastmes on jagatud õppetükkideks. Iga õppetüki peal on tavaliselt kolm 

sõnadetööd. Iga kahe õppetüki peal on üks tunnikontroll ja kaks kontrolltööd. Õppetükkide ained on 

järgmised: 

Sõnavara osa: 

1) Inimesed ja ametid 

2) Kohad külastamiseks 

3) Lood 

4) Katastroofid/õnnetused 

5) Pidustused ja tähistamised 

6) Toitumisharjumused 

7) Kuritegevus 

8) Sport/harrastused 

9) Maa: SOS 

10) Haridus 

11) Meelelahutus 

12) Transport 

Grammatika osa: 

1) Lihtolevik, kestev olevik, statiivsed tegusõnad, sõnad ’liiga’ ja ’piisavalt’ 

2) Täisolevik, väljendid ’on olnud’ ja ’on läinud’, relatiivlaused 

3) Kaudne kõne, sedastused, küsimused, käsud/palved/ettepanekud 

4) Tingiv kõneviis, soovid 

5) Passiivne hääl, isiklik/umbisikuline ehitus, kausatiivne vorm 

6) Loendatavad/loendamatud nimisõnad, tegusõna ainsuse ja mitmuse vormid, sõnad ’mõni’, 

’mingi’ ja ’mitte ükski’, eelistuste väljendamine, tagajärjelaused, artiklid, kajaküsilaused 

7) Modaalsed tegusõnad mis väljendavad: loogilisi eeldusi, võimalust, kohustust/paratamatust, 

keeldu ja hukkamõistu 

8) Infinitiiv, ’-ing’ vorm, sõna ’nii’, sõnad ’ega/ei’ 

9) Positiivne/negatiivne lisamine, mõtete liitmine, vastandlaused, põhjuslaused, tagajärjelaused 

10) Otstarbelaused, tulevikuvormid, aega väljendavad sõnad ja väljendid. 



11) Loa küsimine, andmine ja keelamine, pakkumiste ja ettepanekute tegemine, kesksõnad, 

infinitiivi vorm ilma ’to’ ja ’-ing’ 

12) Omadussõnade ja määrsõnade keskvõrde/ülivõrde vormid, võrdluste tüübid, sõna ’nagu’ 

13) Eessõnad koha/liikumise/aja määramiseks, tegusõnad/omadussõnad/nimisõnad eessõnadega 

Peale ülaltoodud õppetükkide sisaldab gümnaasiumi õppekava ka muid töölehti ja ülesandeid mis on 

suunatud grammatika arendamisele ja sõnavara tohutu rikastamisele. Lisaks sellele toimuvad kevadel 

kaheteistkümnendas klassis kursused riigieksami ettevalmistamiseks. 

Õppetulemused: 

Oskab vestelda sujuvalt ja arusaadavalt. Võib kirjeldada piltide sisu värvikalt ja üksikasjalikult. 

Tuttavatel kõneainetel suudab pikalt rääkida. On suuteline väljendama oma arvamust kindlalt ja 

põhjendama oma seisukohti selgelt. Kasutab õpitud sõnu, väljendeid ja lausemalle õigesti. Saab 

kuuldust aru, kui sõnad on selgelt öeldud. Kuulamisel taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui 

räägitakse talle tuttavatel või üldlevinud ainetel. Oma kõnepruugi abil annab oma mõtteid edasi 

piisavalt selgelt, et teistel ei tekkiks raskusi arusaamisel. Kasutab põhisõnavara ja sagedamini 

esinevaid väljendeid õigesti. 

Rääkides teeb grammatilisi vigu ainult kõige keerulisemates lausetes. Oskab hästi kastutada erinevaid 

grammatilisi aegu. Kõnes ja kirjas ei vaheta ainsust mitmusega ära. Hääldus on enamasti õige. 

Hääldus ei raskenda öeldu mõistmist. 

Lugemisel mõistab sisu põhimõtteid ja oskab loetavast tekstist vajaliku teabe leida. Lugemise kiirus 

sõltub teksti keerulisusest ja lugemise eesmärgist. Suudab leida vajalikku teavet teatmeteostest ja 

internetist. Oskab sobitada loetud tekstis oleva sisu väljaspool teksti olevate lausete ja selgitustega. 

Oskab kirjutada kirjandeid. Kirjutamisel juhindub õpitud reeglitest (näiteks jagab oma kirjandi alati 

paragrahvideks). Lihtsates lauseehitustes ei tee grammatilisi vigu. Kirjandi kirjutamisel kasutab laia 

sõnavara. Oskab kirjutada ametlikke kirju vastavalt rahvusvahelistele nõuetele, see tähendab et kirja 

algus ja lõpp on sobivad ja kiri ei sisalda mitteametlikke sõnu. 

Hindamise kirjeldus: 

Gümnaasiumi õpilast hinnatakse arvuliselt. Õpilane saab kursuste 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 kursuse kokkuvõttev hinne on puudulik, on ta kohustatud hinde parandama. 

Kaheteistkümnendas klassis on inglise keele riigieksam kohustuslik. Riigieksami punktid kantakse 

tunnistusse. 

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. 


