A.Kitzbergi nim Gümnaasium

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi
inglise keele ainekava VI klassile

Tundide arv nädalas: 3 tundi
Hindamine: lähtub põhikooli riikliku õppekava, kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest,
eraldi lahti kirjutatud antud ainekava vastavas alapunktis ainekava lõpus.
Õppesisu 6. klassis:
Mina ja teised. Ühised tegevused, viisakas käitumine. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond
ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline
keskkond ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja
ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine
ja väärtustamine).
Kodu ja lähiümbrus. Igapäevased kodused tööd ja tegemised. Lõiming läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne
turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles).
Kodukoht Eesti. Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha looduse ja ilma kohta).
Kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine).
Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine).
Riigid ja nende kultuur. Inglise keelt kõnelevad maad - sümboolika, tähtpäevad ja kombed,
mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed,
teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja
jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon
(saavutused tehnoloogiavallas).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. Lõiming läbivate
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
(töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid – filmid, teater, raamatud, muusika,
sportimine, erinevate esemete kogumine, reisimine ja matkamine jms. Lõiming läbivate
teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja
vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles; loodusesse austusega suhtumine).
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri
1

A.Kitzbergi nim Gümnaasium

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Kultuuriline
identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine).
Õpitulemused 6. klassis
6. klassi lõpetaja:
 kirjeldab ja tutvustab nii suuliselt kui kirjalikult seotud lausetega (lihtsate sidesõnadega
seotud lihtfraasid ja –laused) ennast ja teist inimest, kodu ja koduümbrust, perekonda,
Eestit, elutingimusi ja igapäevatoiminguid, õpitud riike, kooli ja õppimist;
 sõnastab lihtsal viisil (lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasid ja –laused), mis meeldib ja
mis mitte;
 tuleb toime väheste esinemisjärgsete küsimustega;
 mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;
 mõistab lühikesi (mitmelauselisi) lihtsaid ja selgelt esitatud juhiseid;
 suudab leida vajalikku teavet reklaamidest, brožüüridest, menüüst, ajagraafikutest jms;
 mõistab lihtsas keeles esitatud ohutusnõudeid;
 suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt
kommentaare toetab;
 oskab infotelefonilt (nt reisibüroo)küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsa üldinfoga.
Õppetegevused 6. klassis:
6. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval
järk-järgult 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 ning iseseisvalt sõnavara
õppima. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist suhtlemisoskust arendatakse erineva
sisuga rühmatöödega, sh dialoogide ja rollimängudega. Kirjutamisel on oluline
tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu
tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi
harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist;
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist;
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);
5) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
6) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);
7) rollimänge ja dialooge;
9) õppesõnastike kasutamist.
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeaasta või timestri algust koostatud
töökavas.

Grammatika sisu:
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Teemad Grammatika sisu
Lauseõpetus Rinnastavad sidesõnad (too, or); alistavad sidesõnad (when, because);
õigekiri õpitud sõnavara piires; rindlaused; kaudne kõne (saatelause
olevikus).
Tegusõna Modaaltegusõnad (can, must, may); enamkasutatavad reegli- ja
ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood (Present Simple,
Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Past Continuous,
Present Perfect).
Nimisõna ja artikkel Umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna; artikli
puudumine;
enamkasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a
headache, go to the theatre).
Omadussõna So/such+ omadussõna; omadussõnade võrdlemine (as…as, more…
than).
Asesõna Omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased
asesõnad ja nende liitvormid (Some/any/no).
Eessõna Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enamkasutatavad
eessõnalised väljendid.
Arvsõna Lihtmurrud (pool, veerand). Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud.
Määrsõna Hulga-ja määra-määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast).
Sõnatuletus Nimisõna tuletusliited (-er, -or).
Hindamine:
6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppetrimestril saab õpilane
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis. Töid, mis sisaldavad
kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 6. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab
õpetaja hindamise enne õppeaasta või trimestri algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest
põhikooli riikliku õppekava ja kooli hindamisjuhistest.
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