
Koeru Keskkooli ainekava     PÕHIKOOL II KOOLIASTE  
 

Inglise keel 

 

 5.klass  

Õppeaine:  Inglise keel  
Klass:  5. klass  
Tunde nädalas ja õppeaastas:  4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 
Rakendumine:  1.sept. 2016 
Koostamise alus:  Gümnaasiumi riiklik õppekava, lisa 2; Koeru Keskkool 

õppekava  
 
ÕPETAMISE ÜLDEESMÄRGID:  
  

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 

situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;  

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes  

  

ÕPPETEGEVUSE PÕHIMÕTTED  

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse 

kõrval järk-järgult kirjaliku väljenduse mahtu.   

Paralleelselt suulise väljendusoskusega suureneb järk-järgult kirjalike tööde maht, tähelepanu 

pööratakse õigekirjaoskuse ja tekstiloome arendamisele. Õpilast harjutatakse järjekindlalt 

kasutama sõnastikke ja sõnaraamatuid. Õpilase sõnavara laiendamiseks juhitakse teda 

iseseisvalt lugema (nt kodulugemine). Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks 

kasutatakse mitmekesiseid eakohaseid töövõtteid (nt ennustav lugemine/kuulamine; lühi-, 

valik- ja õige/vale-vastustega küsimused).  Suulist suhtlemisoskust arendatakse eri laadi 

paaris- ja rühmatöödega (nt mängud, ja rollimängud).  Vigade/eksimuste parandamiseks 

kasutab õpetaja erinevaid võtteid. Oluline on julgustada õpilast oma mõtteid väljendama ja 

mitte teda pidevalt katkestada. Teemade käsitlemisel on oluline osa teiste kultuuride 

tundmaõppimisel ning kõrvutamisel oma kultuuriga (nt e-õppe võimaluste kasutamine).  

Osaoskuste arendamiseks sobivad:   
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1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

2) eakohaste adapteeritud tekstide iseseisev lugemine;  

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

4) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

5) lühiettekanded (pildi kirjeldus, huvialade tutvustamine);  

6) rollimängud;  

7) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad)  jne.   

 

ÕPIOSKUSTE ARENG, ÕPIMOTIVATSIOON   

II kooliastmes kasutab õpilane õppimisel palju mehaanilist kordamist. Õpetaja juhendamisel 

teadvustab õpilane selle strateegia piiratust ning õpib kasutama ka efektiivsemaid 

õpistrateegiaid (nt mõttekaardid, õpitava materjali ümberorganiseerimine ja 

süstematiseerimine, tegevuse ja aja kavandamine). Õpilast suunatakse tunnis õpitut 

loominguliselt rakendama ja kasutama oma keeleteadmisi uutes analoogsetes 

suhtlussituatsioonides.  

II kooliastmes vajavad õpilased nii paaris-, rühma- kui ka individuaalse töö juhendamist. Selle 

kooliastme lõpul võib rühmatööd kasutada ka keerukamate ja aeganõudvamate projekttööde 

puhul.   

Et toetada õpimotivatsiooni ning luua pingevaba õhkkond, tuleb silmas pidada:  

- õpetamisel  tuleb  silmas  pidada  teismelise  õpilase  huve,  elukogemust;  

- õpetamisel tuleb arvestada erineva võimekusega õpilaste vajadusi, pakkudes neile parajat 

pingutust nõudvaid ülesandeid;  

- õppeprotsessis on vead loomulikud; õpetaja analüüsib õpilaste vigu, vajadusel korrigeerib 

oma tegevust ning suunab õpilasi oma vigu märkama ja parandama;  

õpilase jõupingutusi tuleb tunnustada, kasutamata võrdlemist teistega ning rõhutamata 

võistlust; 

- õpilast tuleb suunata märkama oma edusamme ja võrdlema oma saavutusi varasematega;  

- hinnete  ületähtsustamist  tuleb  vältida;   

- ülesanded peavad olema eakohased, õpilane peab mõistma ülesande eesmärki.   

Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  
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Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 

mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega 

süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku 

suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja eri keeli kõnelevate rahvaste kohta. 

Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

põhimõtetest ning selles kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kõigi võõrkeelte õpitulemusi on 

raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel.  

Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab 

motiveerida õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada nende ealist ning individuaalset eripära, 

suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning anda 

õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist 

ning iseseisva õppija kujunemist.  

Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja 

tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on tähtis eelkõige keele kasutamise oskus, mitte 

pelgalt keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õpilasel pikaajalise töö 

tulemusena. Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse – kuulamise, lugemise, 

rääkimise ja kirjutamise – arendamise kaudu, seepärast on ka õpitulemused esitatud 

osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi õpetatakse lõimitult. Keeleõpe rikastab mõtlemist, arendab 

oskust end täpselt väljendada, luua tekste ning neist aru saada. Nendes valdkondades toetub 

võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja vastupidi. Põhikooli õpilases arendatakse oskust 

võrrelda oma ja võõrast kultuuri, leida nende sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada 

teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist 

võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalttajuda oma keele ja kultuuri 

spetsiifikat. Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, et kohandada 

õpet õpilase vajaduste järgi.  

Õpilaskeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:  

1) õpilase aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning 

õpistrateegiate kujundamine; 

 2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õpilase huvidele; 

 3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) rakendamine; 

 4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ning nõustajaks 

teadmiste omandamises; 
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 5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine õpilase eesmärkide ning 

vajaduste põhjal.  

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on 

keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad 

õppe kestusest ja tundide arvust. 

 

 ÜLDPÄDEVUSED 

 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, 

väärtushoiakute ja käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja 

enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist.  

Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline 

pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse 

kõiki üldpädevusi (väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, 

õpipädevust, suhtluspädevust,  matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud 

eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu.  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade 

kultuuride tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktseptima erinevaid 

väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast. 

 Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on 

sobivate keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade 

kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. 

Seetõttu on sotsiaalne ja kodanikupädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse ja 

kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (nt rühmatöö, 

projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.  

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude 

õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate 

ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga. 

 Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning 
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õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt). 

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt 

suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendusoskus, teksti 

mõistmine ja tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos suhtluspädevusega 

arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista 

ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku 

suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja 

kultuuri spetsiifikat.  

Matemaatikapädevusega seonduvad võõrkeeled suhtluspädevuse kaudu. Esmalt õpitakse 

võõrkeeles nt arvutama ning seejärel vastavalt keeleoskuse arengule mõistma erinevate elu- ja 

tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud teavet. 

Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues, korrigeerides ja esitades. 

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse jajulgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma 

ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja 

mõttekaaslastega.  

Digipädevus seostub suutlikkusega kasutada uuenevat digitehnoloogiat, et tulla toime kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna kui ka kogukondades suheldes. Oluline on 

oskus leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust. Selle kaudu õpetatakse õpilast osalema digitaalsete tekstide, piltide, 

multimeediumide loomisel ja kasutamisel. Tähtis on arendada õpilases suutlikkust kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid ning koostöö tegemist suheldes 

erinevates digikeskkondades. Vajalik on tähelepanu pööramine turvalisusele ja teadlikkusele 

digikeskkonna ohtudest ning oskus kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset 

identiteeti, samuti järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu 

igapäevaelus. 

 
 
 
LÕIMING TEISTE AÕPPEAINETEGA  
  

Praktilised tööd ja ITK  

� Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise 

vahend.  
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� materjali otsimine internetist;  

� keeletehnoloogilised rakendused igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, 

keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne;  

� interaktiivsete harjutuste tegemine; 

  

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

 

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes 

õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate 

teemade käsitlemiseks  

Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, 

võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine 

jaoks.  

Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. 

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, 

muusika ning kunstiõpetuse teemadega.  

Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning 

teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, 

teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit 

kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise 

vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate 

alustekstide kaudu.  

Läbivad teemad  

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis 

toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades 

selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid 

töömeetodeid.  

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:  
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 1) „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ - Õpitu seostamine igapäevaeluga, nt.õpitud 

elukutsete, rollimängude, igapäevaelu temaatika kaudu. Rollimängude kaudu valmistatakse 

õpilast täitma erinevaid rolle tulevases elus ja vastu võtma otsuseid. 

2) „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ - Inglise keelt õppides ja vastavaid teemasid läbides 
kujundatakse õpilastes keskkonda ja jätkusuutlikku 

arengut väärtustavad hoiakuid. 

3) „Kultuuriline identiteet“  - Õppides tundma erinevaid maid, kujundatakse õpilastes 
tolerantsust erinevate kultuuride ja tavade 

suhtes. 

4) „Teabekeskkond“ - See teema leiab kasutamist inglise keele õppimisel seoses 
infuoallikatest teabe kogumise ja selle 

kasutamisega. 

5) „Tervis ja ohutus“ - Käsitledes igapäevaeluga seotuid teemasid kujundatakse õpilastes 
tervislikke eluviise, turvalist 

käitumist. 

6) „Väärtused ja kõlblus“ - Inglise keele õppes käsitletavate teemadega taotletakse õpilase 
kujunemist inimeseks, kes arvestab 

teistega, abistab teisi. 

 

Õppetegevused  

 

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse 

kõrval järkjärgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad 

tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline 

arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. 

Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist suhtlusoskust arendatakse erineva sisuga 

rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel on tähtis tekstiloomeoskuse 

arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste 

kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse 

kasutama sõnaraamatuid. 

 Osaoskuste arendamiseks sobivad: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;  

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

4) eri liiki etteütlused;  
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5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

7) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

8) rollimängud;  

9) õppesõnastike kasutamine 

Õppesisu  

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 
järgmised alateemad:  

MINA JA TEISED Iseloomu kirjeldav sõnavara, enda ja teiste välimuse kirjeldus (kasv ja 
kehaehitus, riietus, juuste ja silmade värv jne);  

KODU JA LÄHIÜMBRUS Pereliikmete ja lähisugulaste iseloomustus, ametid, tegevusalad, 
huvid;  

KODUKOHT EESTI Aastaaegade ilma kirjeldavad omadussõnad (hea/halb ilm, päikseline, 
vihmane jmt); kodukohta ümbrust iseloomustav sõnavara (mets, meri, park jmt).   

Põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt); ilmastikunähtused; käitumine ja tegevused 
looduses eri aastaaegadel.   

RIIGID JA NENDE KULTUUR  

Õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid (lipp, rahvuslind ja –lill, rahvussport jmt), 
tähtpäevad (Halloween, Christmas, Easter, April Fool`s Day)  
  

Mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja 
kultuurivaldkonnast. Inglismaa, Wales, Šotimaa Põhja Iirimaa, London.  

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ Päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis ja vabal 
ajal (päevaplaan, helistamine, laua katmine, erinevate tegevustega seotud esemed/vahendid 
jmt); söögikorrad ja toiduained, tervislik toiduvalik; igapäevane hügieen; tee küsimine ja 
juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), koolitee kirjeldus;  

Lihtne sõnavara enesetunde kirjeldamiseks; koolipäeva kirjeldamine, kooli ja klassi 
iseloomustav sõnavara, tunniplaan,   

VABA AEG Lihtsamad tegevused ja eelistused (muusika kuulamine, rattasõit, lemmiktoit 
jmt).   

Keeleteadmised 
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Lauseõpetus Tähestik; suur ja väike algustäht  (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid); 

korraldused (käskiv kõneviis); sidesõnad and, but; sõnajärg lauses 

Tegusõna: Present Simple, Past Simple (be, have); Present Simple (jaatavad ja eitavad laused, 

küsilaused, kasutamine);  Present Continuous (jaatavad ja eitavad laused, küsilaused, 

kasutamine); Past Simple  (jaatavad ja eitavad laused, küsilaused, kasutamine); be going to 

tuleviku tähenduses; have to; ebareeglipärased tegusõnad; 

Nimisõna: nimisõnade ainsus ja mitmus, ebareeglipärane mitmus; omastav kääne; 
umbmäärane ja määrav artikkel + loendatav ja loendamatu nimisõna; artikli kasutamine; 
artikli puudumine 
Omadussõna: omadussõnade võrdlemine; omadussõnade võrdlusastmed 
Asesõnad: isikulised asesõnad; omastavad asesõnad; enesekohased asesõnad 
Eessõnad: Enamkasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to, between, next to, 
by, under, opposite, above, around) 
Arvsõna: Põhiarvud; järgarvud; telefoninumbrid, kuupäevad, aastaarvud, kellaajad 
Määrsõna:  Levinumad aja- ja kohamäärsõnad (now, here); hulga- ja määramäärsõnad (many, 
much) 
Õpitulemused  

Kuulamisel:  

mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete, sõnumite sisu; oskab valida kuuldu 
põhjal õige vastusevariandi 

Lugemisel: 

oskab lugeda üldkasutatava sõnavaraga lühikesi  tavatekste (näit:  isiklik kiri,  kuulutus,  

uudis, juhis, jne) korrektse häälduse, tempo ja intonatsiooniga; oskab lugeda teksti valikuliselt 
ja leida vajalikku infot; 
Suuline suhtlus: 

kõneleb korrektse häälduse ja intonatsiooniga õpitud keelematerjali ulatuses; oskab vahetada 

infot  (sh  esitada  küsimusi)  lihtsas  ja õpilasele  tuttavas  või  olulises situatsioonis (isegi kui 

ei suuda veel ise vestlust üleval hoida); 

Suuline esitus: 

oskab tuttaval keelematerjalil põhineva teksti sisu lühidalt ümber jutustada; oskab lühidalt 

kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toimetusi ja inimesi; 

Kirjutamisel: 

koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi; kirjutab lihtsaid teateid 

igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); 

 

HINDAMINE 
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 II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab 

õpilane tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Sõnalises 

hinnangus rõhutatakse eelkõige seda, mida õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõiki 

osaoskusi, on soovitatav II kooliastmes teha mitte rohkem kui neli õppeaastas.  

Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma 

hinnangut oma teadmistele ja oskustele. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele 

ning oma tööle õpitavas võõrkeeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.  

 Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, 

arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi 

hinnatakse sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid 

peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja 

millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid.   

5.klassis hinnatakse õpilase:  

1) suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;  

2) lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;  

3) kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.  

Hindamine toimub vastavuses Koeru Keskkooli hindamisjuhendiga. Eesmärgiks on kõikide 

keele osaoskuste tasakaalustatud hindamine.  

  

 FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND 

 

Kool korraldab õppe: 

 1) vajaduse korral rühmades; 

 2) inglise keele klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos 

vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega; 

3) vajadusel arvutiklassis 

 

KASUTATAV KIRJANDUS  
 

• “I Love English” õppekomplekt 3.osa. 

• Õpetajaraamat  

• Testid, lisalehed  
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• Lisaks kasutatakse sõnaraamatuid, videomaterjale, slaidiprogramme, ajakirjandust, 

internetti ning mitmeid teisi materjale lähtudes seatud eesmärkidest  

 

 


