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Lüllemäe Põhikooli ainekava
III kooliaste

Aine Inglise keel
Tunde nädalas 3

Teema

INGLISE KEEL

7. klass

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

7. klassi lõpetaja on omandanud 
järgmised oskused (suuliselt ja/või 
kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega

Aasta jooksul toimub pidevalt 

aine lõimimine eesti keelega 

(õigekeelsusteemad, tekstiloome, 

vormiõpetus jms), 

muusikaõpetusega (ingliskeelsed 

laulud) ja kunstiõpetusega 

(joonistusülesanded)

Meie imeline 
maailm

M5

 Sõnavara: pinnavormid, mandrid, riigid, 
pealinnad, transport, ilm

 Grammatika: Omadussõna võrdlusastmed, 
artikli kasutamine looduslike objektide puhul

Kohtade kirjeldamine ja võrdlemine

Ilmast rääkimine

Rongipileti ostmine

E-kirja kirjutamine

Loodusõpetus (ühine teadmiste 
kontroll)

Arvutiõpetus

Eesti keel

Ettevõtlusõpetus

Kogemused

M7

 Sõnavara: omadussõnad, kogemused, 
tegusõnade põhivormid

 Grammatika: täisminevik, 
just/already/never/ever/for/since/yet

Kogemuste jagamine

Küsitluse korraldamine ja vormistamine

Protsentidest rääkimine

Arvutiõpetus

Matemaatika

Loovtöö seminar

Inimese- ja ühiskonnaõpetus

Linnad, asulad,  
asutused

M8

 Sõnavara: poed, tooted, kohad linnades, toit, 
jook, tegusõnade põhivormid

 Grammatika: loendatavad ja loendamatud sõnad,
umbisikuline tegumood

Võrdluste moodustamine

Poedialoogid

Meeldivuse/mittemeeldivuse 
väljendamine

Kodundus
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Juhiste andmine ja küsimine

Kordamine

Spark 3 Starter

 Sõnavara: igapäevategevused, toit/jook
 Grammatika: asesõnad, lihtminevik, sageduse 

määrsõnad, aja/kohaeessõnad, küsisõnad, how 

much/many, lots of, a few / a little, can/have got

Tervitused

Igapäevategevuste võrdlemine

Toidusedeli kirjeldamine

Kodundus

Elustiilid, ametid

M1

 Sõnavara: ametid, elukutsed, inimeste välimus, 
iseloom, riideesemed, tegusõnade põhivormid

 Grammatika: lihtolevik, kestev olevik, 
omadussõna võrdlusastmed

Inimeste ja ametite kirjeldamine

Erinevate ametite teadvustamine, 
analüüs

CV koostamine

Inimeseõpetus

Ühiskonnaõpetus

Eesti keel

Mis juhtus?

M2

 Sõnavara: looduslikud nähtused, vigastused, 
õnnetused, valud, esmaabi

 Grammatika: lihtminevik, kestev minevik, used 

to

Õnnetuste kirjeldamine

Minevikusündmuste kirjeldamine

Tervise kohta küsimine, arutlemine

E-kirja kirjutamine

Inimeseõpetus

Loodusõpetus

Kirjandus

Sport

M3

 Sõnavara: sport, ekstreemsport, varustus, 
puhkuseprobleemid

 Grammatika: täisminevik, täisminevik vs 
lihtminevik, kestev täisminevik

Nõustumine, keeldumine, 
vabandamine, vabanduse vastuvõtmine

Kogemuste jagamine, nende kohta 
küsimine

Minevikusündmustest rääkimine

Teksti kokkuvõtmine

Puhkusest kirjutamine

Kehaline kasvatus

Eesti keel

Kirjandus

Teema

INGLISE KEEL

8. klass

Spark 3 Module 

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

8. klassi lõpetaja on omandanud 
järgmised oskused (suuliselt ja/või 
kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega
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3+

Sport

M3

 Sõnavara: sport, ekstreemsport, varustus, 
puhkuseprobleemid

 Grammatika: täisminevik, täisminevik vs 
lihtminevik, kestev täisminevik

Kogemuste jagamine, nende kohta 
küsimine

Minevikusündmustest rääkimine

Teksti kokkuvõtmine

Puhkusest kirjutamine

Kehaline kasvatus

Eesti keel

Kirjandus

Ohutus ennekõike

M4

 Sõnavara: seaduserikkumised, kurjategijad, 
heategevus

 Grammatika: enneminevik, kestev enneminevik,
-ed/-ing lõpuga omadussõnad, määrsõnade 
moodustamine

Õnnetusjuhtumi kirjeldamine

Tunnistaja ütlused

E-kirjad õnnetuste jms kohta

Ühiskonnaõpetus

Planeet Maa

M5

 Sõnavara: keskkonnaprobleemid, ilm
 Grammatika: will/going to, tuleviku 

väljendamise erivõimalused, tingimuslaused 1-3,
soovid

Ilma kirjeldamine

Esitluse tegemine keskkonnaprobleemi 
või ohustatud liigi kohta

Bioloogia, geograafia

Tehnoloogia

M6

 Sõnavara: suhtlusvahendid, kosmos, arvutid
 Grammatika: kaudne kõne

Olukorra kirjeldamine

Nõu ja juhiste andmine

Arvutiõpetus/IKT, loodusõpetus

Meelelahutus

M7

 Sõnavara: telesaated, filmid, muusika, 
muusikariistad

 Grammatika: kaudne kõneviis, kausatiiv, artiklid

Arvamuse avaldamine ja soovitamine

Kogemuste kirjeldamine

Lemmikfilmi ja – seriaali kohta e-kirja 
kirjutamine

Muusikainstrumendi kohta esitluse 
tegemine

Arvutiõpetus, eesti keel, muusika,
bioloogia

Kohad ja elustiilid

M8

 Sõnavara: linna- ja maaelu, ilmakaared, 
geograafia, kodu

 Grammatika: küsijätkud, modaalverbid, 

Asukoha ja kodu kirjeldamine

Puhkuse kirjeldamine

Arvutiõpetus, ajalugu, eesti keel



Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 2

some/any/no/every tuletised, had better/would 

rather

Kordamine

Spark 4 Starter

 Sõnavara: Igapäevategevused
 Grammatika: artiklid, lihtolevik, sageduse 

määrsõnad, asesõnad, loendatavad/loendamatud 
sõnad, küsisõnad, koha- ja ajaeessõnad, mitmus,
sõnade moodustamine

Koha/asukoha kirjeldamine

Igapäevategevuste kirjeldamine

Ajalugu, inimeseõpetus, 
ühiskonnaõpetus, eesti keel, 
arvutiõpetus

Teema

INGLISE KEEL

9. klass

Spark 4 Module 
1+

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

9. klassi lõpetaja on omandanud 
järgmised oskused (suuliselt ja/või 
kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega

Sündmuste 
tähistamine

Spark 4 M1

 Sõnavara: omadussõnad, festivalid, tähistamine, 
ebausk, tähtsad päevad

 Grammatika: lihtolevik, kestev olevik, 
infinitiiv/gerund, sõnade moodustamine, 
mitmeosalised tegusõnad (keep)

Sündmuse kirjeldamine Kehaline kasvatus

Imelikud 
juhtumised

M2

 Sõnavara: tunded, müstilised olendid, 
kokkusattumused

 Grammatika: lihtminevik, used to/would, kestev 
minevik, täisminevik, kestev täisminevik, -ed/-
ing lõpuga omadussõnad,  mitmeosalised 
tegusõnad (turn)

Sündmuse kirjeldamine

Lühikirjand kokkusattumuse kohta

Ühiskonnaõpetus

Eesti keel

Kirjandus

Elu ja elamine

M8

 Sõnavara: reklaam, raha, ülikooliharidus
 Grammatika:  kaudne kõneviis, 

some/any/no/every tuletised, küsijätkud, 

mitmeosalised tegusõnad (carry)

Sündmustest raporteerimine

Kauplemine

Halvakspanu väljendamine

Ettevõtlusõpetus

Eesti keel

Kirjandus
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Arutlev essee

Teksti konspekteerimine

Kõrgtehnoloogia

M3

 Sõnavara: tehnoloogia, seaded, arvutid, robotid
 Grammatika: tuleviku ajad, sõnade 

moodustamine,  mitmeosalised tegusõnad 
(come)

Ennustuste tegemine

Tulevikust rääkimine

Kaebuse esitamine vigase toote kohta

Arvamuskirjand

Küsitlus teismeliste ja nende 
tehnoloogiliste seadete kohta

Arvutiõpetus/robootika

Tehnoloogiaõpetus

Ellujäämine

M4

 Sõnavara: õnnetused, katastroofid, vigastused, 
ellujäämine, ohtlikud loomad

 Grammatika: enneminevik,  mitmeosalised 
tegusõnad (run)

Tunnistaja ütluste andmine

Ellujäämise kirjeldamine

Arvutiõpetus, eesti keel, muusika,
geograafia

Kunst

M5

 Sõnavara: muusika, kunstivormid, tants, film
 Grammatika: umbisikuline  tegumood, kausatiiv,

mitmeosalised tegusõnad (break)

Isiklike eelistuste avaldamine

Kutsed, nõustumine/keeldumine

Filmi kirjeldamine

Arvutiõpetus, kunst, eesti keel

Abikäed

M6

 Sõnavara: sotsiaalprobleemid, vabatahtlik töö ja 
keskkond, päästeteenistused

 Grammatika: omadussõnade võrdlus, sõnade 
moodustamine,  mitmeosalised tegusõnad (look)

Hädaabikõnede tegemine

Tunnete kirjeldamine

Koduriigis erilise koha kirjeldamine

Kiri toimetajale koos soovitustega

Ajalugu, inimeseõpetus, 
ühiskonnaõpetus, eesti keel, 
arvutiõpetus

Väljakutsed

M7

 Sõnavara: (ohtlikud) ametid, karjäär, tööelu
 Grammatika: modaalverbid, omadussõnad, 

määrsõnad, mitmesõnalised tegusõnad (bring)

Karjäärialase  nõu andmine

Intervjuu karjäärinõustajaga

Ohtliku töö kirjeldamine

Osaajaga tööle kandideerimise avaldus

Inimeseõpetus

Eesti keel

Ainekava täitmist toetavad õppekäigud ja koostöö huvigruppidega
1. kooliraamatukogu
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2. Lüllemäe külaraamatukogu

3. keeltekohvik (koostöö lapsevanematega)

4. võõrkeele omandamist toetav kodu (avatus ja suhtlemine teiste kultuuridega)

5. väliskülalised

Hindamismeetodid
1. kujundav hindamine,

2. tundides ja üritustel kaasatöötamine,

3. omaloominguline töö,

4. esinemine,

5. kontrolltöö,

6. tunnikontroll,

7. loetud teose vastamine,

8. õpimapp

Lüllemäe PK inglise keele õpikud Klassid Tase Vajalik tase kooliastme lõpuks

English World 1 2.-3. A1 A1.1 – A1.2

Spark 1 4. A1

Spark 1 ja Spark 2 5. A1/A2

Spark 2 6. A2 A2.2

Spark 2 ja Spark 3 7. A2/B1

Spark 3 ja Spark 4 8. B1
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Spark 4 9. B1+ B1.2


