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Õppekava            

Ainekava 

Spordi- ja muusikaklass 

Üldklass 

Inglise keel 

V klass 

Õpitulemused 

5. klassi lõpuks õpilane: 

• Suudab jälgida mõttevahetusi, jutustusi tuttavas valdkonnas;  

• saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet  

• oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (nt postkaart, kutse, isiklik kiri, jutuke)  

• oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi  

• tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja lõpetada 

lühivestlust  

• teadvustab õpitava maa ja oma kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning suhtub nendesse 

positiivselt  

• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskuseid ja strateegiaid, oskab 

töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas  

• seab endale õpetaja abiga õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koostöös kaaslaste 

ja õpetajaga  

 

Õppekirjandus 

Õppekomplekt Project 2, Oxford University Press 

 

 

 

 

 



Jüri Gümnaasium              

Õppekava            

Ainekava 

Spordi- ja muusikaklass 

Üldklass 

Õppesisu ja õppetegevus 

Teemad Õppematerjal Õppetegevused, väljendid Lisamaterjal 

I trimester 

Introduction 

Tutvustus: õpiku tegelased, vaba aja tegevused 

Tänaval 

 

Õpik  

lk 4-7 

Töövihik  

lk 2-3 

lk 74: sõnavara 

Tegusõna olema oleviku 

vormid 

How many …? 

Where is/are …? 

What has you got? 

 

Unit 1 

My life 

Igapäevased tegevused: järgarvud, kellaajad 

Sünnipäevad: kuud, kuupäevad 

Mickey, Millie and Mut – tekst 

Kodus: majapidamistööd 

PRÕK: 

„Kodu ja lähiümbrus“ – igapäevased kodused tööd ja tegemised 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – kodused toimingud, koolipäev 

Õpik  

lk 8-19 

lk 80: hääldus 

lk 82: lugemine 

Töövihik  

lk 4-13 

lk 66: 

keeleõpetus 

lk 74-75: 

sõnavara 

Olevik: jaatus, eitus, 

küsimused 

Sagedust märkivad sõnad 

Jah/Ei vastustega küsimused 

Lõiming: loodusõpetus 

ja matemaatika – aeg  

Projekt: Üks aasta minu 

elus 

 

Unit 2 

Animals 

Klassiga õppekäik: loomad, kellaajad, koduloomad 

Dinosauruse mudel – tekst 

Lemmikloomad: tegevused loomade eest hoolitsemisel, 

metsloomad 

The story of Chicken Licken – lugemine  

PRÕK: 

„Kodukoht Eesti“ – käitumine looduses 

„Vaba aeg“ – huvid 

 

Õpik  

lk 20-31 

lk 80: hääldus 

lk 83: lugemine 

 

Töövihik  

lk 14-23 

lk 67: 

keeleõpetus 

lk 75-76: 

sõnavara 

Kestev olevik: jaatus, eitus, 

küsimused 

Isikulised asesõnad: nimetav, 

osastav kääne 

I must go this way. 

Lõiming: 

loodusõpetus(bioloogia) 

– loomariik  

Projekt: Minu 

lemmikloom 
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Õppekava            
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Spordi- ja muusikaklass 
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Teemad Õppematerjal Õppetegevused, väljendid Lisamaterjal 

II trimester 

Unit 3 

Holidays 

Nädalavahetus: kohad 

Puhkus: liiklusvahendid 

Mured puhkusel: erinevad olukorrad 

Mut’s holiday – tekst  

PRÕK: 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – liiklemine, tee küsimine ja 

juhatamine 

„Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid 

Õpik  

lk 32-43 

lk 80: hääldus 

lk 84: lugemine 

 

Töövihik  

lk 24-33 

lk 68-69: 

keeleõpetus 

lk 76-77: 

sõnavara 

Lihtminevik: olema 

Reeglipärased ja 

ebareeglipärased tegusõnad 

Küsimused ja lühivastused 

Lõiming: ajalugu – 

transpordivahendid  

Projekt: Minu puhkus 

(Hispaanias) 

 

Unit 4 

Food 

Söögid-joogid: menüü 

Kivisupp: tekst 

Poodlemine: ostunimekiri 

Retsept: toiduained, kogused, korraldused 

PRÕK: 

„Kodu ja lähiümbrus“ – igapäevased kodused tööd ja tegemised 

„Riigid ja nende kultuur“ – inglise keelt kõnelevate riikide 

kombed 

Õpik  

lk 44-55 

lk 81: hääldus 

lk 85: lugemine 

Töövihik  

lk 34-43 

lk 69-70: 

keeleõpetus 

lk 77-78: 

sõnavara 

Loendatavad ja 

mitteloendatavad  toidud-

joogid 

Artiklid a/an 

Some-any lauses 

A little, a few 

Lõiming: geograafia – 

toiduained maailma eri 

paigust 

Projekt: Söögid ja 

söögikorrad Eestis 
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Spordi- ja muusikaklass 

Üldklass 

 

Teemad Õppematerjal Õppetegevused, väljendid Lisamaterjal 

III trimester 

Unit 5 

The world 

Minu kodumaa: kohad, Suurbritannia, Eesti 

Põhi ja lõuna: ilm, aastaajad 

Rekordite purustajad: omadussõnad, võrdlemine 

Mickey and Millie go camping – tekst  

PRÕK: 

„Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht, sümboolika ning tähtpäevad; 

linn ja maa, Eesti loodus, ilm; käitumine looduses 

„Riigid ja nende kultuur“ – inglise keelt kõnelevate riikide 

sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõningad tuntumad 

sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast 

Õpik  

lk 56-67 

lk 81: hääldus 

lk 86: lugemine 

 

Töövihik  

lk 44-53 

lk 70-71: 

keeleõpetus 

lk 78: sõnavara 

 

Omadussõna võrdlusastmed 

How-küsimused 

Lõiming: geograafia – 

Ameerika Ühendriigid 

Projekt: Eesti 

 

Unit 6 

Entertainment 

Teleprogrammid: saadete liigid 

Filmid – tekst: intervjuu 

Filmimine: valgus, kaamera, tegevus 

Kadunud pingviin: ettepanekuid tegema 

PRÕK: 

„Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid 

Õpik  

lk 68-79 

lk 81: hääldus 

lk 87: lugemine 

Töövihik  

lk 54-63 

lk 71-73: 

keeleõpetus 

lk 78-79: 

sõnavara 

Going to 

Have to 

Omadussõnad ja määrsõnad 

Ettepanekute tegemine 

 

Lõiming: meedia – filmi 

tegemine 

Projekt: Meelelahutus 

 

 


