
ÕPIJUHIS 

1. Kursuse nimetus: English II 

2. Kursuse eesmärgid: kursuse lõppedes õpilane  

    - oskab kasutada artikleid (a, an, the); osadel jutudel ei kasutata artikleid üldse; 

    - oskab kasutada sõnu, mis määravad hulke: a few/few, a little/little, much, many, a lot of; 

    - oskab kasutada tuleviku erinevaid ajavorme; 

    - oskab kasutada jutustavaid ajavorme (lihtminevik, kestev minevik ja enneminevik); 

    - oskab moodustada sõnu kasutades ees- ja järelliiteid; 

     - tunneb õppetükkide 4-6 sõnavara. 

     - oskab kirjutada taotluskira ja esseed inglese keeles. 

3. Kursuse õppematerjalid:  

Õpik: J. Bell, J. Thomas, A. Gold New Edition Coursebook. Pearson, 2018. 

Töövihik: S. Burgess, J. Newbrook. Gold New Edition Exam Maximiser. Pearson, 2018. 

Õppekomplekti juurde kuuluv CD. 

4. Kursus koosneb kolmest peatükist. 4. Forces of nature.  Selle peatüki märksõnadeks on 

loodus ja looduslikud vaatamisväärsused. Selle peatüki jooksul tuletakse meelde artiklid ja 

jutustavad ajavormid. 5. Eat your heart out. Peatükk on suunatud teemale toit ja toitumine. 

Läbides seda peatükki tuletatakse meelde hulka näitavad sõnad. 6. In  the spotlight. 

Teemaks internet ja eneseimetlemine. Grammatikateemadest läbime tuleviku ajavormid. 

Lisaks tegeleme sõnamoodustamisega. 

5. Õppeprotsessi kirjeldus. Kuna tegemist on e-kursusega, siis väga suur rõhk on 

iseseisval tööl. Iseseisev töö sisaldab õppematerjalide lugemist, informatsiooni otsimist ja 

individuaalsete ülesannete täitmist. Moodle kursus on varustatud videodega erinevatest 

grammatikateemadest ja kirjutamisülesannete vormistuse selgitustest, mille vaatamine 

aitab mõista neid teemasid paremini. Nädalatel, mil ei toimu konsultatsioontunde, on 

kohustuslikud kodused tööd. 



6. Kursus toimub ajavahemikul 14.11.22.-29.01.23. Kursuse jooksul tuleb läbi töötada 

materjal õpikust ja töövihikust õppetükid 4,5 ja 6. Kursuse lõppedes peab õpilane 

sooritama arvestustöö. 

 

 

7. Kohustuslikud nõuded:  

Sõnade tööd (units 4-6) peavad olema sooritatud positiivsele hindele. Ühte tööd võib 

sooritada kuni kolm korda. Lisaks peab olema positiivsele hindele kirjutatud taotluskiri ja 

essee. Samuti peab õpilane sooritama lugemistestid ja videoülesanded, mis on leitavad 

Moodle keskkonnas.  Jooksvalt on Moodles võimalik sooritada kaks kontrolltööd, kui 

need jäävad sooritamata, siis arvestustenädalal on õpilane kohustatud sooritama 

arvestustöö. Kui kursusel osaleda järjepidevalt ja sooritada kõik kohustuslikud tööd, siis 

on võimalik saada kokku maksimaalselt hinne 3. Kui õpilasel on soov saada paremat 

hinnet, siis peab ta sooritama suulise arvestuse. 

8. Kontakt:  Sixten Hinnov, sixten.hinnov@ag.tartu.ee 

 

 


