
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

gümnaasiumi 12.klassile 

 

1. Õppe-eesmärgid. 

12. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

● omandab vдhemalt inglise keele tasemel, mis on vajalik era- ja tццalaseks suhtluseks (iseseisva 

suhtlemise tase, Euroopa Nõukogu B2  tase); 

● huvitub inglise keele õppimisest, on võimeline enesetäiendamiseks selles keeles; 

● suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida; 

● kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 

● omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste (ilukirjanduslik, 

populaarteaduslik jne), oskab kasutada seletavat sõnaraamatut; 

● julgeb ja oskab suhelda inglise keeles; 

● suudab aru saada erinevate inimeste inglise keelsest kõnest ja vestlusest; 

● oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 

● tunneb inglise keelt kõnelevate maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas; 

● tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kirjanduse vastu. 

 

Õppetegevused 
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla erinevad. 

Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, õppereisid, 

õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb autentseid 

ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad 

loovat lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab 

rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, 

tööintervjuul, olmesfääris). 

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema 

keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Õpetaja planeerib koos õpilasega tööd, et 

saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. 

Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused. 

 

Õppetegevuseks sobivad näiteks: 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus); 

4) loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi); 

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; 

6) argumenteerimisoskuse arendamine (nt väitlus, vaidlus); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine); 

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet). 

 

 

2. Õppesisu  

 1. Eesti ja maailm (28 tundi) 

Eesti riik ja rahvas: 



1) omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse;  

2) geograafiline asend ja kliima;  

3)rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  

4) mitmekultuuriline ühiskond.  

 

Eesti keel ja eesti meel: 

1) rahvuslik identiteet;  

2) kultuuritraditsioonid;  

3) kodukoha lugu.  

Eesti ja teised riigid:  

1) Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus;  

2) Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö.  

 

2. Kultuur ja looming (28 tundi) 

Kultuur kui looming: 

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne;  

2) rahva ajalooline kultuurimälu;  

3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu;  

4) loomist soodustavad või takistavad asjaolud (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad).  

Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad  

ja kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu;  

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja 

uskumusi.  

 

3. Keskkond ja tehnoloogia (28 tundi) 

Geograafiline keskkond: 

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: l 

ooduslik tasakaal, puutumatu loodus;  

tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad;  

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskk 

onnale ja inimestele; kliima ning kliimamuutused;  

3) keskkonna jätkusuutlik areng.  

Elukeskkond: 

1) elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel;  

2) sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavu 

s (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele jne);  

3) säästlik eluviis;  

4) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmek 

eelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid.  

 

Tehnoloogia:  

1) teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;  

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus;  

3) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne;  

4) biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika 

- ja toiduainetööstus jne.  

 

4. Haridus ja töö (28 tundi) 

Pere ja kasvatus: 

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline 

mõistmine ning üksteisest hoolimine;  



2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtush 

innangute kujundamine, salliv eluhoiak jne.  

Haridus: 

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;  

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;  

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid;  

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal;  

5) elukestev õpe.  

Tööelu:  

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja k 

arjääri plaanimine;  

2) tööotsimine: elulookirjelduse (CV) koostamine, tööl 

eping, töövestlus;  

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt siss 

etulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enes 

e ja teiste vastu;  

5) töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühi 

ngud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus;  

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu keskko 

nd, motiveeritud töötaja;  

7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks;  

8) puudega inimeste töö.  

 

5. Inimene ja ühiskond  (28 tundi) 

Inimene kui looduse osa:  

1) eluring: sünd, elu ja surm;  

2) tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik el 

uviis, aukartus looduse ees);  

3) elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik, inimsõbralik, tervislik).  

Inimene kui indiviid: 

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  

2) iga inimese kordumatu eripära;  

3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale;  

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed; 

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierin 

evused, käitumistavad, kõlblusnormid).  

Inimestevaheline suhtlus: 

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne);  

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Ühiskond kui eluavalduste kogum: 

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  

2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;  

3) ebaterved eluviisid, kuritegevus.  

 

3.    Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;  

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;  

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;  



5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaated;  

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõna 

raamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades;  

8)  seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid;  

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna 

kui ka teiste valdkondade teadmistega.  

 

4. Hindamine   

 Kujundav 

 Jooksev 

 Kokkuvõttev (kursus) 

Jooksva hindamise puhul õpilasel peab olema mitte vähem kui 3 jooksvat hinnet, mille alusel 

moodustab kursuse lõplik hinne. 

Jooksev hindamine sisaldab: 

 Hinded suulise vastuse eest 

 Hinded kirjaliku küsitluse alusel 

 Hinded kuulamise eest 

 Hinded lugemise eest 

 Hinded grammatika esst 

 Hinded räägimise eest 

Hindamisperioodi lõpus kasutatakse kokkuvõtva kontrolltöö hindamist. 

Kokkuvõttev kontrolltöö on kohustuslik õpilasele, kellel puudub/puuduvad hinne/hinded 

jooksva kontrolltöö eest. Õpetaja võib õpilast hinnata vestluse käigus. 

Kokkuvõtva kontrolltöö põhjal, mis sisaldab kõiki hindava perioodi teemasid, võib panna 

kõrgem kokkuvõttev hinne. 

 

B2.2. 

 

READING 

 

LISTENING 

 

WRITING 

 

SPEAKING 

 

GRAMMAR 

STRUCTURES 

 

 

5 

Suudab lugeda 

pikki ja  

keerukaid, sh 

abstraktseid,  

tekste, leiab neist 

asjakohase  

teabe 

(valiklugemine) 

ning  

oskab selle põhjal 

teha üldistusi 

teksti mõtte ja 

autori arvamuse 

Suudab jälgida 

abstraktset  

teemakäsitlust (nt 

vestlus,  

loeng, ettekanne) 

ja saab aru  

keeruka sisuga 

mõttevahetusest  

(nt väitlus), milles 

kõnelejad  

väljendavad 

erinevaid  

seisukohti.  

Oskab kirjutada 

esseed:  

arutluskäik on 

loogiline, tekst  

sidus ja 

teemakohane.  

Oskab refereerida 

nii kirjalikust  

kui ka suulisest 

allikast saadud  

infot.  

Kasutab erinevaid  

keeleregistreid 

Väljendab ennast 

selgelt,  

suudab esineda 

pikemate  

monoloogidega.  

Suhtleb erinevatel 

teemadel,  

oskab vestlust 

juhtida ja anda  

tagasisidet. On 

võimeline  

jälgima oma 

keelekasutust,  

Kasutab 

grammatiliselt 

õiget 

keelt, vigu tuleb 

ette 

harva ning neid 

on 

raske märgat. 

Valdab 

grammatikat 

küllaltki hästi. 

Ei tee 

vääritimõistmist 



kohta.  

Loeb iseseisvalt, 

kohandades  

lugemise viisi ja 

kiirust sõltuvalt 

tekstist ja 

lugemise 

eesmärgist.  

Raskusi võib olla 

idioomide ja  

kultuurisidusate 

vihjete  

mõistmisega.  

Mõistmist võivad 

takistada tugev  

taustamüra, 

keelenaljad,  

idioomid ja 

keerukad tarindid.  

 

sõltuvalt  

adressaadist (nt 

eristades  

isikliku, 

poolametliku ja 

ametliku  

kirja stiili).  

Lausesiseseid 

kirjavahemärke  

kasutab enamasti 

reeglipäraselt.  

 

vajaduse korral 

sõnastab öeldu  

ümber ja suudab 

parandada  

enamiku vigadest.  

Oskab valida 

sobiva  

keeleregistri.  

Kõnerütmis ja -

tempos on tunda  

emakeele mõju.  

 

põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke vigu 

ning 

lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada.  
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Loeb ja mõistab  

mitmeleheküljelis

i tekste (nt  

artiklid, 

ülevaated, 

juhendid,  

teatme- ja 

ilukirjandus), mis  

sisaldavad 

faktiinfot, 

arvamusi ja  

hoiakuid.  

Loeb ladusalt, 

lugemissõnavara  

on ulatuslik, kuid 

raskusi võib  

olla idioomide 

mõistmisega.  

Oskab kasutada 

ükskeelset  

seletavat 

sõnaraamatut.  

 

Saab aru nii 

elavast suulisest  

kõnest kui ka 

helisalvestistest  

konkreetsetel ja 

abstraktsetel  

teemadel, kui 

kuuldu on  

üldkeelne ja 

suhtlejaid on  

rohkem kui kaks.  

Saab aru 

loomuliku 

tempoga  

kõnest.  

 

Kirjutab seotud 

tekste  

konkreetsetel ja 

üldisematel  

teemadel (nt 

seletuskiri, uudis,  

kommentaar).  

Põhjendab oma 

seisukohti ja  

eesmärke. Oskab 

kirjutada kirju,  

mis on seotud 

õpingute või  

tööga. Eristab 

isikliku ja  

ametliku kirja 

stiili. Oskab  

korduste 

vältimiseks 

väljendust  

varieerida (nt 

sünonüümid).  

Võib esineda 

ebatäpsusi  

lausestuses, eriti 

kui teema on  

võõras, kuid need 

ei sega  

kirjutatu 

mõistmist.  

 

Esitab selgeid üks 

ikasjalikke  

kirjeldusi 

üldhuvitavatel  

teemadel. Oskab 

põhjendada ja  

kaitsta oma 

seisukohti. Oskab  

osaleda arutelus 

ja kõnevooru  

üle võtta.  

Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara  

ja väljendeid. 

Kasutab  

keerukamaid 

lausestruktuure,  

kuid neis võib 

esineda vigu.  

Kõne tempo on ka 

pikemate  

kõnelõikude 

puhul üsna 

ühtlane;  

sõna- ja 

vormivalikuga 

seotud  

pause on vähe 

ning need ei  

sega suhtlust. 

Intonatsioon on  

enamasti 

loomulik.  

Valdab 

grammatikat 

hästi. Ei tee 

vääritimõistmist 

põhjustavaid 

vigu. 

Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke 

vigu ning 

lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada. 
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Loeb ja mõistab  

mõneleheküljelisi 

selge  

arutluskäiguga 

tekste erinevatel 

teemadel (nt 

Saab kuuldust 

aru, taipab nii  

peamist sõnumit 

kui ka  

üksikasju, kui 

räägitakse  

Oskab koostada 

eri allikatest  

pärineva info 

põhjal kokkuvõtte  

(nt lühiülevaade 

sündmustest,  

Oskab edasi anda 

raamatu,  

filmi, etenduse 

jms sisu ning  

kirjeldada oma 

muljeid.  

Oskab üsna 

õigesti 

kasutada 

tüüpkeelendeid 

ja 

moodustusmalle



 

 

5.   Õppekirjandus: 

 Bob Obee, Virginia Evans. Upstream (Upper Intermediate), Express Publishing: 2007.  

(Workbooks and Class Cassettes/Disc(s)) 

 Bob Obee, Virginia Evans. Upstream (Advanced), Express Publishing: 2007.  

(Workbooks and Class Cassettes/Disc(s)) 

noortele mõeldud  

meediatekstid, 

mugandatud  

ilukirjandusteksti

d). Suudab leida 

vajalikku infot  

pikemast arutlevat 

laadi tekstist. 

Kogub 

teemakohast infot 

mitmest tekstist. 

Kasutab  

erinevaid 

lugemisstrateegiai

d (nt üldlugemine, 

valiklugemine).  

Tekstides esitatud 

detailid ja  

nüansid võivad 

jääda  

selgusetuks. 

 

üldlevinud 

teemadel (nt  

uudistes, 

spordireportaažid

es,  

intervjuudes, 

ettekannetes,  

loengutes) ning 

kõne on selge ja  

üldkeelne.  

 

isikutest).  

Oskab kirjeldada 

tegelikku või  

kujuteldavat 

sündmust.  

Oskab isiklikus 

kirjas vahendada 

kogemusi, 

tundeid ja 

sündmusi.  

Oskab kirjutada 

õpitud teemal  

oma arvamust 

väljendava  

lühikirjandi.  

Oma mõtete või 

arvamuste  

esitamisel võib 

olla keelelisi  

ebatäpsusi, mis ei 

takista kirjutatu 

mõistmist. 

Tuleb enamasti 

toime vähem  

tüüpilistes 

suhtlusolukordade

s.  

Kasutab 

põhisõnavara ja  

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid õigesti; 

keerukamate  

lausestruktuuride 

kasutamisel  

tuleb ette vigu.  

Väljendab ennast 

üsna vabalt,  

vajaduse korral 

küsib abi.  

Hääldus on selge, 

intonatsiooni-  

ja rõhuvead ei 

häiri suhtlust.  

. 

Kasutab tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt 

üsna õiget keelt, 

ehkki on 

märgata 

emakeele mõju. 

Tuleb ette vigu, 

kuid 

need ei takista 

mõistmist. 
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Ei loe ja ei mõista 

isegi lühikesed 

tekstid erinevatel 

teemadel. Ei saa 

vajalikku infot 

pikemast arutlevat 

laadi tekstist 

leida. Ei kasuda 

erinevaid 

lugemisstrateegiai

d. 

Ei saa kuuldust 

aru ja ei taipa 

isegi peamist 

sõnumit kui ka 

üksikasju. Ei saa 

aru isegi kui kõne 

on selge ja lihtne. 

Ei oska koostada 

eri allikatest 

pärineva info 

põhjal 

kokkuvõtte. 

Ei oska kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. 

Ei oska isiklikus 

kirjas 

vahendada 

kogemusi, 

tundeid ja 

sündmusi. 

Ei oska kirjutada 

õpitud 

teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. 

Ei oska edasi 

anda raamatu, 

filmi, etenduse 

jms sisu ning 

kirjeldada oma 

muljeid. 

Ei tule enamasti 

toime vähem 

tüüpilistes 

suhtlusolukordade

s. 

Ei kasuta 

põhisõnavara ja 

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti.Palju viga. 

 

Ei oska üsna 

õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid 

ja 

moodustusmalle 

Ei kasuta 

tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt 

üsna õiget keelt, 

ehkki on 

märgata 

emakeele mõju. 

Palju viga. 



 

6. Õppevahendid: 

 Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada 

liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), ümarlauavestlusteks, rühmatööks. 

 Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. 

 Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid. 

 Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis ja kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

 


