Inglise keel IX klass, 105 tundi
Õpitulemused
Õpilane
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja
eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma
seisukohti ning plaane;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega
igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes
õpitava keele maa kultuuritavadele;
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu
vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab
filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt
tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka
teistes valdkondades ja õppeainetes;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud
eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid.

Õppesisu, praktilised tööd, IKT
Teemad:
I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste
arengu põhjal.
Mina ja teised
Võimed, tugevused ja nõrkused; mida oskan, suudan teha, milles
olen nõrk, mida vaja arendada (sama teiste kohta) sõprus- ja
armastussuhted, sallivus,kultuurispetsiifilised käitumismaneerid ja
oskus nendega arvestada.
Kodukoht Eesti
Loodusrikkused (mets, loomad, vesi, puhas õhk jmt) ja nende
hoidmine linnas ja maal (prügiliigid, taaskasutamise võimalused
jmt); linna- ja maaelu võrdlus; tuntumad vaatamisväärsused
Eestis.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja säästlik käitumine.
Elu linnas ja maal.
Eesti vaatamisväärsused.
Riigid ja nende kultuur
Õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluvate riikide
lühitutvustus (pealinnad, rahvad, keeled, eripära jmt).
Teiste maailmas tuntumate riikide nimed, rahvad ja keeled, mida
nad räägivad.
Igapäevaelu
Õppimine ja töö.
Erinevad tervislikku eluviisi tagavad tegevused (sport, puhkus,
reisid jmt), tervislikud toitumisharjumused.
Sisseostud ja suhtlemine teeninduses (kauplus, turg, hotell,
postkontor, rongi- ja bussijaam jmt).
Erinevate turvalisust tagavate käskude ja keeldude mõistmine

(liiklus, loodus, linnakeskkond jmt).
Erinevate ametite ja nendega seonduvate töökohtadega seotud
sõnavara, edasiõppevõimalused.
Vaba aeg
Spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid.
Eri kultuuride eripära ja kooseksisteerimise
aktsepteerimine/mõistmine.
Meediavahendid (ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet) ja
nende eakohased kasutamisvõimalused, meediavahenditest
saadav kasu ja võimalikud ohud.
Erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast.
Keeleteadmised
Lauseõpetus
Põimlaused;
fraaside ja lausete ühendamine;
it/there lause algul;
tingimuslaused (I−III tüüp);
kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused,
palved);
kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud;
kirjavahemärgid (jutumärgid);
sõnade poolitamise põhireeglid (liitsõnad);
alistavad sidesõnad (however, though).
Tegusõna
Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …);
isikuline tegumood
(Past Perfect, Present Perfect Continuous);
umbisikuline tegumood (Present Simple / Past Simple);
modaaltegusõnad (have to, ought, should, would);
tuleviku väljendamise erivõimalused;
tarind to+infinitiiv, ing-vorm.

Nimisõna
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad;
liitnimisõnad;
artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega;
väljendid artiklitega ja ilma.
Omadussõnad
Omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest
kõneldes;
eritüvelised võrdlusastmed (old-elder);
enough/too+omadussõna;
omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor).
Asesõnad
Umbmäärased asesõnad (either, neither);
umbisikulised asesõnad (it, there).
Eesõnad
Enam kasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look
forward to);
eessõnad viisimäärustes (with,without).
Arvsõnad
Protsent;
aritmeetilised põhitehted;
kümnendmurrud;
arvsõna „0” erinev lugemine.
Määrsõnad
Määrsõnade liigid ja võrdlemine;
määrsõna koht lauses.

Sõnatuletus
Liitsõnad;
enam kasutatavad ees- (re-, un-) ja järelliited (-ness, -ion, -ous)
nimi-, omadus-, tegusõnade moodustamiseks
http://www.keeleveeb.ee/
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