
ÕPIJUHIS 

1. Kursuse nimetus: English III 

2. Kursuse eesmärgid: kursuse lõppedes õpilane  

    - tunneb ja oskab kasutada modaaltegusõnu; 

    - oskab kasutada rõhutamiseks sõnu: so, such, enough ja too; 

    - oskab siduda lihtauseid liitlauseteks, kasutades õigeid sidesõnu ja vajadusel komasid; 

    - oskab moodustada kaudseid jutustavaid lauseid, käsklusi ja küsimusi; 

    - oskab kirjutada kaebekirja; 

    - oskab kirjutada raportit; 

    - oskab moodustada sõnu kasutades ees- ja järelliiteid; 

     - tunneb õppetükkide 7-8 sõnavara. 

3. Kursuse õppematerjalid:  

Õpik: J. Newbrook, J. Wilson, R. Acklam. FCE Gold Plus Coursebook. Pearson 

Longman, 2008. 

Töövihik: S. Burgess, J. Newbrook, J. Wilson. FCE Gold Plus Exam Maximiser. Pearson 

Longman, 2008. 

Õppekomplekti juurde kuuluv CD. 

4. Kursus koosneb kahest peatükist. 7. A place to live.  Selle peatüki märksõnadeks on 

perekond, eluase ja reisimine.. Selle peatüki jooksul tuletakse meelde modaaltegusõnad, 

õpime ühendama lihtlauseid liitlauseteks ja vaatame üle millegi rõhutamiseks kasutatavad 

sõnad: so, such, enough ja too. Samuti õpime kirjutama kaebekirja. 8. Moving on. Peatükk 

on suunatud teemale tulevik ja tuleviku ametid. Läbides seda peatükki tuletatakse meelde 

kaudne kõne ja tegeletakse järjekordselt sõnamoodustamisega. Lisaks õpime kirjutama 

raportit. 

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

iseseisval tööl. Kontakttunnid toimuvad seminari vormis ja vajadusel TEAMS-i 

vahendusel. Iseseisev töö sisaldab õppematerjalide lugemist, informatsiooni otsimist ja 

individuaalsete ülesannete täitmist. 



6. Kursus toimub ajavahemikul 05.09.22.-13.11.22. Kursuse jooksul tuleb läbi töötada 

materjal õpikust ja töövihikust õppetükid 7 ja 8. Kursuse lõppedes peab õpilane sooritama 

arvestustöö. 

 

 

7. Kohustuslikud nõuded:  

Sõnade tööd (units 7-8) peavad olema sooritatud positiivsele hindele. Ühte tööd võib 

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

raport. Samuti peab õpilane sooritama lugemistestid ja ühe grammatikatesti Moodle 

keskkonnas.  Kui kõik eelnev on tehtud, siis on võimalik kursuse hindeks saada 

maksimaalselt 3. Parema hinde saamiseks tuleb sooritada suuline arvestus arvestuste 

nädalal (piltide võrdlemine või monoloog).  

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

 

 


