
Inglise keele ainekava 7.klassile 

 Õpitulemused Õppesisu 

 
Hindamine Märkused (läbivad teemad, 

lõiming, IKT, metoodika) 

September Õpilane: 

-oskab rääkida oma eluviisist 

- loeb tekste teemal ja saab aru neid sisalduvast 

infost 

- kuulab monolooge õpitud teemal ja saab aru 

neid sisalduvast infost 

-kasutab ajavorme - Present Simple,Present 

Continuous 

 

Mina ja teised. 

 

Eluviis. 

Temaatilised tegusõnad  

Ajavormid - Present Simple, 

Present Continuous 

 

Routines, Lifestyles 

 

 Läbivad teemad: 

1) Teabekesk 

kond 

2) Tervis ja ohutus 

3) Tehnoloo- 

gia ja innovatsioon 

Lõiming: 

1) Emakeel 

2) Inimese- 

õpetus  

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1)Õpipädevus 

2)Kultuuri- javäärtuspädevus 

 

Oktoober Õpilane: 

- loeb tekste (dialoogid) ja saab aru neid 

sisalduvast infost 

- kuulab tekste  õpitud teemal  

(raadiosaateid) ja saab aru neid sisalduvast 

infost 

- oskab rääkida majadest ja oma kodust 

- oskab teha küsitlust ja sellest kokuuvõtet  

- kirjutab isiklikku kirja 

- kasutab Present Perfect 

 

 Kodu ja  lähiümbrus . 

  

Kodu 

Temaatilised tegusõnad  

Ajavormid - Present Perfect. 

 

Homes. Furniture 

 

 

 Läbivad teemad: 

1) Tervis ja ohutus. 

2) Väärtused ja kõlblus. 

Lõiming: 

1)Emakeel 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1)Kultuuri- javäärtuspädevus 

2)Matemaatika-, 

loodusteaduste- ja 



tehnoloogiaalasepädevus 

 

November Õpilane: 

- loeb tekste (newspaper story) ja saab aru neid 

sisalduvast infost 

- kuulab tekste õpitud teemal (raadiosaateid) ja 

saab aru neid sisalduvast infost 

- räägib näitlejatest 

- kasutab Past Simple,Past Continuous 

 

Vaba aeg.  

  

Kangelased 

Temaatilised tegusõnad  

Ajavormid-Past Simple,Past 

Continuous. 

 

Character and Personality 

 

 Läbivad teemad: 

1) Teabekesk 

kond 

2)tehnoloo- 

gia ja innovatsion 

3) Väärtused ja kõlblus 

Lõiming: 

1)Emakeel 

2)Ajalugu 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1) Kultuuri- javäärtuspädevus 

2) Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus 

 

Detsember Õpilane: 

- loeb tekste (magazine article) ja saab aru neid 

sisalduvast infost 

- oskab rääkida elukutsetest 

-oskab arutleda 

-kirjutab juttu 

-kasutab Present Perfect,Past Simple 

 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö 

 

Väljakutse 
Tegusõna: 

Ajavormid - Present Perfect, 

Past Simple 

 

Jobs 

 

 Läbivad teemad: 

1) Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

2) Tervis ja ohutus 

3) Tehnoloo- 

gia ja innovatsioon 

Lõiming: 

1) Emakeel 

2) Inimeseõpetus 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1) Sotsiaalne ja 



kodanikupädevus 

2) Ettevõtlikkuspädevus 

3) Õpipädevus 

 

Jaanuar Õpilane: 

- loeb tekste Internetist 

- räägib pidudest 

- Kuulab monolooge õpitud teemal ja saab aru 

neid sisalduvast infost 

- kasutab modaalverbe - must,mustn’t, 

have to,don’t have to,needn’t,can, 

can’t. 

Kodu ja  lähiümbrus. 

 

Pidu 

Modaalverbid - 

must,mustn’t,have to,don’t have 

to,needn’t,can,can’t 

 

Celebrations. Parties. 

 Läbivad teemad: 

1) Tervis ja ohutus. 

2) Väärtused ja kõlblus. 

Lõiming: 

1) Emakeel 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1)Kultuuri- ja väärtuspädevus 

2) Suhtluspädevus 

 

Veebruar Õpilane: 

- loeb tekste ja saab aru neid sisalduvast infost 

Šotimaast 

- oskab rääkida Šotimaast ja Eestist 

 

Riigid ja nende    

 Kultuur  

 Šotimaa 

 

Kodukoht Eesti. 

 

Eesti asukoht ja sümboolika, 

tähtpäevad ning kultuuritavad 

 Läbivad teemad: 

1)Väärtused ja kõlblus. 

2)kultuurilineidentiteet 

Lõiming: 

1) Kirjandus   

2) Geograafia 

3) Ajalugu 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1)Kultuuri- ja väärtuspädevus 

2) Sotsiaalne ja 

kodanikupädevus 

 

Märts Õpilane: 

- loeb tekste (restaurant guide) ja saab aru neid 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

 

 Läbivad teemad: 

1) Teabekesk 



sisalduvast infost 

- räägib toidust ja tervisest 

- Kuulab dialooge õpitud teemal (party 

dialogues) ja saab aru neid sisalduvast infost 

- kirjutab e-mail 

- teab omadussõna võrdlusastmeid(algvõrre, 

keskvõrre, ülivõrre) 

 

Toit 

Omadussõna võrdlemine (algvõrre, 

keskvõrre, ülivõrre) 

 

Food. Compound words. 

kond 

2) Tervis ja ohutus 

3) Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Lõiming: 

1) Emakeel 

2) Inimeseõpetus  

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1) Matemaatika-, 

loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalasepädevus 

2) Suhtluspädevus 

 

Aprill Õpilane: 

- loeb tekste (magazine adverts) ja saab aru 

neid sisalduvast infost 

- kostab dialoogid kaupluses 

- räägib rahast 

- Kuulab dialooge õpitud teemal  ja saab aru 

neid sisalduvast infost 

- kasutab asesõnad:some, any,no,much, many,a 

lot of,a little,a few 

 

Igapäevaelu. 

 

Raha 

Asesõna: some, 

any,no;much, 

many,a lot of; 

A little,a few. 

 

Money verbs 

 Läbivad teemad: 

1) Teabekeskkond 

2) Tervis ja ohutus 

3) Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Lõiming: 

1) Emakeel 

2) Inimeseõpetus 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 
1) Suhtluspädevus 

2) Ettevõtlikkuspädevus 

3) Matemaatika-, 

loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalasepädevus 



 

Mai Õpilane: 

- loeb tekste (magazine adverts)  ja saab aru 

neid sisalduvast infost 

- oskab rääkida teknikast 

- Kuulab tekste õpitud teemal (radio advert) ja 

saab aru neid sisalduvast infost 

- kirjutab reklaami tekste 

- kasutab Future Simple,going to-tulevik 

Vabaaeg. 

 

Gadgets 

Tegusõna vormistik:Future 

Simple,going to- 

tulevik. 

 

Gadgets and Machines 

 Läbivad teemad: 

1) Teabekesk 

kond,tehnoloogia ja 

innovatsion 

2) Väärtused ja kõlblus 

Lõiming: 

1)Emakeel 

2) Tehnoloogia 

IKT: 

Esitlus/ e-mail /online testid/ 

web keskondade kasutamine 

Pädevused: 

1)Matemaatika-, 

loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalasepädevus 

2) Ettevõtlikkuspädevus 

3) Suhtluspädevus 

 

 


