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inglise keele ainekava VIII klassile 

 

 

Tundide arv nädalas: 3 tundi 

 

Hindamine: lähtub põhikooli riikliku õppekava, kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest, 

eraldi lahti kirjutatud antud ainekava vastavas alapunktis ainekava lõpus. 

 

Õppesisu: 

Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond 

ja igaühe vastutus selles). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine). 

 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise kujundamine, loodushoid).  

 

Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet 

(kombed ja tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus (aktiivne ja vastutustundlik kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks olemine). 

Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega suhtumine). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (elukutsed maal ja linnas, töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste 

mõistmine). 

 

Riigid ja nende kultuur. Inglise keelt kõnelevad maad: lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, 

majandus ja tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Lõiming läbivate teemadega: 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, 

teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja 

jätkusuutlik areng (keskkonnahoid ja ühiskonna jätkusuutlikkus). Tehnoloogia ja innovatsioon 

(saavutused tehnoloogiavallas). 

 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus koduste tööde tegemises ja 

vabaaja tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng 

(koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus 

selles). Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (teenindussfääri ametid; töö tähtsuse 

mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine). Tervis ja ohutus (ohutusreeglid igapäevastes 

tegevustes kodus, turvalisuse tagamine). Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas). 

 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja 

reklaam. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info 

leidmisel, massimeedia olemuse mõistmine). Kultuuriline identiteet (enda ja teiste maade 

kultuuri tundmine ja väärtustamine). Teabekeskkond (vajaliku info leidmine ja selles 

orienteerumine). 
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Õpitulemused: 

8. klassi lõpuks õpilane: 

 vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja mõningate keelevigadega raamatu 

või filmi sisu ning esitab kirjeldusi õpitud teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate 

lausete järjendina; 

 põhjendab ja selgitab lühidalt arvamusi, kavatsusi ja toiminguid; 

 avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, 

päevasündmuste jms kohta; 

 kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema; 

 järgib üksikasjalikke juhtnööre; 

 mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt 

on suhteliselt aeglane ja selge; 

 suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave; teeb selge 

arutluskäiiguga tekstis põhijäreldusi; 

 suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel 

lihtne; 

 tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses, näiteks ebasobiva 

kauba tagastamine, või tellimuse tühistamine; oskab esitada kaebust; 

 viib läbi ettevalmistatud intervjuu, olles suuteline intervjuu käigus esitama mõningaid 

ettevalmistamata küsimusi; 

 oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning tekst 

on lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 

 

Õppetegevused: 

8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 

kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse 

peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii 

tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega 

lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu pööratakse 

loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte 

sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma 

kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama 

mõtteviiside mitmekesisust, avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid 

seisukohti. Selleks kasutatakse: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, 

filmid); 

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 

lühiülevaated); 

4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
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5) projektitööd; 

6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmänge; 

8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeaasta algust koostatud töökavas. 

 

Grammatika sisu: 

  

Teemad  Grammatika sisu 

Lauseõpetus  Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved); 

kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad sidesõnad (however, though). 

Tegusõna  Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 

tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); umbisikuline 

tegumood (Present Simple/ Past Simple); modaaltegusõnad (have to, ought, 

should, would); tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise 

erinevad võimalused. 

Nimisõna  Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine isikunimede ja 

geograafiliste nimedega; liitnimisõnad. 

Omadussõna  Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); enough/too + omadussõna; 

eritüvelised võrdlusastmed (old-elder); omadussõnade kasutamine 

rahvusest ja kodakondsusest kõneldes; omadussõnade võrdlemine (as…as, 

more… than); so/such+ omadussõna. 

Asesõna  Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

Eessõna  Enamkasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to); 

Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

Arvsõna  Aritmeetilised põhitehted. 

Määrsõna  Ebareeglipärased määrsõnad. 

Sõnatuletus  Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (re-)ja järelliited (-ness,-ion,-ous) nimi-, 

omadus-, tegusõnade moodustamiseks. 

 

 

Hindamine: 

8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppetrimestril saab 

õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi 

osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 8. klassis 

mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeaasta või trimestri 

algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava 

üldosa ja ainekava sätetest. 

 


