
8..klass Õppeaine   

 

ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

8. KLASS 

● MINA: huvid, võimed, harjumused, iseloom  

● PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, kombed tavad 

peres  

● SÕBRAD: suhted sõpradega, koolikaaslased, erinevad võimed ja välimused  

● KESKKOND, KODUKOHT: loodushoid, säästev eluviis; geograafia  

● ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: UK, USA, Iirimaa; Ameerika 

inglise keel  

● IGAPÄEVASED TEGEVUSED: tervishoid, haigused, õnnetused, esmaabi; 

liiklus, tänaval; 

söömine kodus ja väljaspool kodu  

● ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool, koolivägivald, UK ja USA kool  

● HARRASTUSED JA KULTUUR: puhkus, reisimine; peod; sport; 

raamatud, kirjanikud  

 

Keeleteadmised 

● Nimisõna: erandlik mitmus 

● Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikkel 

geograafiliste nimedega, 

tänavad, väljakud, pargid jne 

● Omadussõna: omadussõna võrdlemine, võrdlusastmed 

● Arvsõna: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud; telefoninumber, kood 

● Asesõna: enesekohased asesõnad, siduvad asesõnad; much/many, little/few; 

asesõnad one, each other, none of them, some of them, all, both, neither, either 

● Tegusõna: reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, ajavormid Pr. 

Simple, Past Simple, Fut. Simple, Pr.Prog., Past Prog., Pr. Perf., Past Perf.; 

modaalverbid can, may, must, should, would; käskiv kõneviis; tarind to-

Õpilane 8. klassi lõpus 

1)   mõistab endale tuttaval teemal olulist (kuuldud, loetut) 

2)     oskab igapäeva väljendeid kasutades kirjeldada kogemusi, 

sündmusi ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma 

seisukohti; 

3)     oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

4)     saab kasutada õpitavat keelt igapäevastes 

suhtlusolukordades sama keelt emakeelena kõnelejatega, 

tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 
5)      tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu 

vastu, loeb võõrkeelset eakohast kirjandust, vaatab filme ja 

telesaateid ning erinevaid meediakanaleid, IKT vahendeid. 

6)   kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info 

otsimiseks; 

7)   töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8)   seab õpetaja abiga endale õppe-eesmärke ning hindab oma 

tulemusi; 

9)   kasutab võõrkeelseid infoallikaid vajaliku infootsimiseks. 

 



8..klass Õppeaine   

 

infinitiiv, -ing vorm; kaudnekõneviis, aegade ühildumine, Fut in the Past; 

passiiv: Pr. Simple, Past Simple 

● Määrsõna: ajamäärsõnad, viisimäärsõnad; moodustamine, võrdlemine 

● Sidesõna: and, because but, so, if, when, both, neither, either, as soon as, 

although, otherwise 

● Eessõna: ajamäärustes, kohamäärustes, viisimäärustes; eessõnalised 

väljendid 

● Lauseõpetus: Sõnajärg jaatavas, küsivas ja eitavas lauses; määrsõnade ja 

määruste asend lauses 

● Õigekiri: suur ja väike algustäht; nimisõna mitmus, omadussõna 

võrdlusastmed; arvsõna; Kirjavahemärgid 

 

 

 


