7.klass

Õppeaine

ÕPPESISU
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
7. KLASS
● MINA: huvid, harjumused
● PEREKOND JA KODU: ühistegevused, taskuraha, pereliikmed,
vanavanemad
● SÕBRAD: suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, usaldus,
konfliktid ja nende
lahendamine; lemmikloomad kui sõbrad
● KODUKOHT, EESTI: ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht,
kultuuritavad ja
-kombed; Eestimaa loodus ja vaatamisväärsused
● ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad,
kombed; Inglismaa,
Sotimaa, Austraalia, Uus-Meremaa
● IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söömine kodus ja väljaspool kodu;
ostmine; postkontoris
● ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool ja klass, õpioskused, tulevane töö, elukutsed
● HARRASTUSED JA KULTUUR: kino, teater, ilukirjandus,
kollektsioneerimine
● KESKKOND: loomad, taimed
Keeleteadmised
● Nimisõna: erandlik mitmus
● Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikkel geogr.
Nimedega
● Omadussõna: omadussõna võrdlemine, võrdlusastmed, omadussõna
rahvusest rääkides
● Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud
● Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad

ÕPITULEMUSED
Õpilane 7. klassi lõpus
1. väärtustab looduslikku mitmekesisust
2. toimib keskkonda säästvalt
3. mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid
4. mõistab teadmiste ja hariduse seost elukutsetega
5. mõistab suhtlemise –ja koostööoskuse vajalikkust
6. tegeleb oma huvide ja võimete uurimise ja
arendamisega
7. kasutab
infotehnoloogiat
informatsiooni
hankimiseks ja
õppimisega seotud
eesmärkidel suhtlemiseks võimalusel
8. oskab kasutada kunstivahendeid loominguliseks
eneseväljenduseks.
Kuulamisel
1. mõistab kuuldu sisu, kasutades vastavalt ülesandele
detailset kuulamist.
Kõnelemisel
1. oskab esitada seotud teksti, osaleda aktiivselt
vestluses õpitud temaatika piires
2. oskab kirjeldada oma koduümbrust ja rääkida
huvitavamatest vaatamisväärsustest
3. oskab juhatada teed
4. osaleb vestluses, püüab väljendada oma arvamust,
oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab esitada
küsimusi.
Lugemisel
1. mõistab loetu sisu, oskab esitada küsimusi teksti kohta,
oskab leida tekstist olulist infot, oskab kasutada

7.klass
Õppeaine
● Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, ajavormid Pr.
Simple, Past Simple, Fut. Simple, Pr. Prog., Past Prog., Pr. Perf.;
modaalverbid can, may, must, should, would; käskiv
kõneviis; tarind to-infinitiiv, -ing vorm
● Määrsõna: moodustamine, võrdlemine
● Sidesõna: and, because but, so, if, both, neither, either
● Eessõna: ajamäärustes, kohamäärustes, viisimäärustes; eessõnalised
väljendid
● Lauseõpetus: Sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavas lauses; lühivastused;
määrsõnade ja määruste asend lauses; it ja there lause algul
● Õigekiri: suur ja väike algustäht; nimisõna mitmus, omadussõna
võrdlusastmed; arvsõna;Kirjavahemärgid

2. suudab keele vahendusel mõista, vahendada,
tõlgendada ja luua tekste.
Kirjutamisel
1. oskab kasutada sõnaraamatuid, oskab edasi anda loetu
sisu
2. oskab kirjeldada koduümbrust kirjalikult
3. loob ja kavandab esteetiliselt kujundatud tekste.

