
ÕPIJUHIS 

1. Kursuse nimetus: English IV 

Kursus toimub Moodle keskkonnas, kus on leitavad kõik materjalid kursuse 

edukaks läbimiseks. Samuti on Moodles leitav Teamsi link neile, kes ei saa 

osaleda kontakttundides koolimajas. Õpik on vajalik selleks, et teha ära kodused 

lugemisülesanded ja mõned grammatika harjutused. Kõik grammatikaslaidid on 

varustatud internetilinkidega näidisülesannetele, mille sarnased ülesanded 

saavad olema ka arvestustöös. Minuga kõige kiiremini kontakti saab: 

sixten.hinnov@ag.tartu.ee 

2. Kursuse eesmärgid: kursuse lõppedes õpilane  

- oskab moodustada umbisikulist tegumoodi erinevates ajavormides; 

- oskab moodustada tingimuslauseid ja kasutada erinevaid tingimuslausete siduvaid sõnu; 

- oskab kirjutada esseed; 

- oskab kirjutada vabanduskirja; 

- oskab kasutada lauselühendeid (-ed vs -ing); 

- oskab moodustada sõnu kasutades ees- ja järelliiteid; 

- tunneb õppetükkide 9-10 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. 9. Lucky break?.  Selle peatüki märksõnadeks on 

juhus ja vedamine. Selle peatüki jooksul õpitakse tingimuslauseid. Kirjutame 

vabanduskirja. 10. Friends for life. Peatükk on suunatud teemale sõprus. Läbides seda 

peatükki tegeletakse tingimislausete sidesõnadega, umbisikulise tegumoega, 

lauselühendnitega (-ed vs -ing) ning tegeletakse järjekordselt sõnamoodustamisega. 

Kirjutame esseed. 



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

iseseisval tööl. Kontakttunnid toimuvad seminari vormis. Iseseisev töö sisaldab 

õppematerjalide lugemist, informatsiooni otsimist ja individuaalsete ülesannete täitmist. 

Neljal korral toimuvad kontakttunni vastavalt tunniplaanile. Teamsi tindude lingid lisan 

Moodlesse. Esimeses vahenädala tunnis on videoülesanne, mille vastused tuleb saata 

mulle e-mailile. 

6. Kursus toimub ajavahemikul 30.01.23.-26.0323. Kursuse jooksul tuleb läbi töötada 

materjal õpikust ja töövihikust õppetükid 9 ja 10. Kursuse lõppedes peab õpilane 

sooritama arvestustöö. 

7. Kohustuslikud nõuded:  

Sõnade tööd (units 9-10) peavad olema sooritatud positiivsele hindele. Lisaks peab olema 

positiivsele hindele kirjutatud essee ja vabanduskiri. Ühte tööd võib sooritada kuni kolm 

korda. Kui töö ka siis ebaõnnestub, tuleb kogu kursus korrata. Sooritades kõik testid 

Moodles ja saates kirjalikud kodused tööd, on võimalik saada hinne 3. Arvestuste nädalal 

on õpilane kohustatud vastama ära tegemata ja ebaõnnestunud tööd. Õpilane on 

kohustatud sooritama arvestustöö, kui kõik eelnev on tegemata. Hinde 4 või 5 saamiseks 

tuleb sooritada suuline arvestus. 

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