
8. klass 

Ainekava: Eesti keel  

Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused  

Kuu Õpitulemus Õppesisu Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

üldpädevused) 

September 

Laagrid. Õpilasvahetus. 

Koolivaheaeg  

Oskab rääkida koolivaheajast, koolivaheaja veetmise 

võimalustest. Oskab rääkida ka sellest kuhu võib sõita 

koolivaheajal  ja millega võib tegeleda. Oskab rääkida 

sellest, kellega koos veedab suve ja mida kasulikku ning 

meeldivat saab siis ette võtta. Oskab rääkida 

õpilasvahetusest ja laagritest.  Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

 

Lõiming:  

 Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Oktoober 

Tulevikuplaanid. 

Oskab rääkida oma tulevikuplaanidest. Teab elukutseid 

ja töö kohustusi. Oskab rääkida sellest, milline elukutse 

on kõige huvitavam, milline elukutse kõige raskem ja 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  



Elukutsevalik  

 

kelleks saada tahab.Oskab rääkida  kas elukutseid võib 

jagada naiste ja meeste elukutseteks või võib igaüks teha 

ükskõik missugust tööd. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Lõiming:  

karjääriplaneerimine 

 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud 

teemal. 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

November 

 

Õppimine. Koolilaat  

 

 

 

Oskab rääkida laadast. Oskab rääkida ka sellest, kas 

koolis korraldatakse selliseid laatasid, mida seal  

müüakse ja mida tehakse saadud rahaga. Oskab esitada 

ja vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab 

kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud 

teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

Lõiming:  

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab sobitada teksti pildiga.  

Teksti vastuvõtt 

 Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 



tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Detsember 

Kinkimise rõõm. 

Tähtpäevad ja 

traditsioonid  

Oskab rääkida sellest, milliseid kingitusi meeldib 

teistele teha ja milliseid ise saada. Oskab rääkida oma 

sünnipäevast: mida oma sünnipäeval tavaliselt teeb, 

kellega sel päeval koos tahab olla ning kui tähtis see 

päev on. Oskab rääkida sellest, millal ja kui tihti peaks 

tegema kingitusi ning kui kallis peaks üks kink 

olema.Oskab rääkida sellest, millised 

päevad on inimeste elus pidulikud ja tähtsad, millised 

päevad on  tähtsad ja kuidas neid tähistab. Oskab 

rääkida sellest, mille poolest on mõni klassiõhtu talle 

eriti meelde jäänud ja mis muudab klassiõhtu 

huvitavaks. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud 

teemal. 

 

Lõiming:  

 
Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

sisekohakäändeid. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. (lugema mida? ainsus/mitmus). Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 



õigekeelsusallikaid. 

Jaanuar 

Loomad linnakorteris. 

Loomaarsti juures. 

Loomaomaniku 

kohustused.  

 

Oskab rääkida sellest, miks inimesed võtavad 

lemmiklooma ning millise looma võiks 

võtta linnas ja millise maal elav pere.Oskab rääkida 

peremehe kohustustest. Oskab rääkida sellest, kuidas 

hoolitseda looma eest. Oskab rääkida sellest,  mida 

saavad inimesed teha ja kuidas peaksid käituma, et 

lindudel ja loomadel oleks linnas hea elada.Oskab 

rääkida sellest, miks peaksid inimesed endale 

lemmiklooma võtma ja milliseid loomi võiks teie 

arvates kodus pidada. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

Lõiming:  

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjutada kirja/teadet/kutset antud 

teemal. Oskab koostada dialoogi. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

sisekohakäändeid. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. (lugema mida? ainsus/mitmus). Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 



lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Veebruar  

Arvuti meie elus. 

Tehnika tunnis  

 

 

Oskab rääkida arvuti kasutamise plussidest ja 

miinustest: miks on hea ja miks on halb avutit kasutada. 

Oskab rääkida sellest, kui oluline on arvuti ja kas 

sõpradega on parem kokku saada või arvutis suhelda. 

Oskab rääkida sellest, kas arvuti aitab paremini õppida 

ja millal võib arvuti õppimist segada ning kas teie 

kasutate arvutit õppimisel vähe või palju. Oskab rääkida 

sellest, kui palju tundides arvuteid kasutab ja kas 

meeldiks seda rohkem  teha ning kuidas veel saaks 

koolitöös arvutit kasutada.Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

Lõiming:  

Matemaatika  

 

 

 

 

  

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

väliskohakäändeid.. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. Oskab moodustada olevikku, 

lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud teemal. Oskab 

kasutada ma- ja da- infinitiivi antud teemal. Oskab 

moodustada omadussõna keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab 

kasutada umbisikulist tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja 

aluseid ja põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur 

või väike algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Märts  

Ettevalmistused reisiks. 

Kuhu Eestis minna? 

Oskab rääkida sellest kus on ekskursioonil käinud, mida 

seal teinud on ja kuhu sooviks tulevikus minna. Oskab 

rääkida sellest, mis aastaajal on kõige parem puhata, 

mida võiks tavaliselt puhkuse ajal teha ja kellega koos 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 



Puhkamine Eestis 

 

 

 

on kõige parem puhata. Oskab rääkida sellest,  mida 

peaks reisile kaasa võtma, millised asjad võiks koju jätta 

ja kuhu  ise reisida sooviks.Õpilane teab Eesti saartel 

puhkamise võimalustest, oskab leida tekstis nimetatud 

saared, ütelda, mis ilmakaares need asuvad. Oskab 

esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. 

Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti 

antud teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

väärtuspädevus 

 

Lõiming:  

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada 

väliskohakäändeid.. Oskab õigesti kasutada grammatikat 

antud teemal. Oskab moodustada olevikku, 

lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud teemal. Oskab 

kasutada ma- ja da- infinitiivi antud teemal. Oskab 

moodustada omadussõna keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab 

kasutada umbisikulist tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja 

aluseid ja põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur 

või väike algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Aprill  

Õnnetusjuhtum 

Oskab rääkida sellest, kuidas ohutult liigelda. Oskab 

rääkida sellest, kuidas peavad inimesed tänavatel ja 

teedel liigeldes käituma. Mida tohib ja mida ei tohi 

liikluses teha? Oskab rääkida sellest,  

millise sõidukiga on kõige turvalisem sõita, kas 

jalgrattaga on mugav linnatänaval sõita ja millist 

sõidukit te iga päev kasutate. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

Lõiming:  

 

 

 



Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Teab käändsõnavorme. Oskab kasutada käändeid (saav, 

rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev). Oskab õigesti 

kasutada grammatikat antud teemal. Oskab moodustada 

olevikku, lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud 

teemal. Oskab kasutada ma- ja da- infinitiivi antud 

teemal. Oskab moodustada omadussõna keskvõrret ja 

ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Mai 

Koolielu. Koolivorm 

 

 

Avalikud kohad  

 

 

 

 

Oskab avaldada oma arvamust koolivormi kandmise 

kohta (poolt- ja vastuargumendid).  Oskab rääkida 

sellest, milline koolivorm on ilus, milline mitte ja 

milliste riietega on kõige mugavam koolis käia. 

 

 

Oskab rääkida erinevatest avalikest kohtadest ja sellest, 

mida seal tehakse. Oskab rääkida sellest,  kui 

tihti toidupoes käib, milliseid toiduaineid kõige enam 

ostab ja kas meeldivad suured või väikesed poed. Oskab 

rääkida sellest, millistes poodides meeldib kõige rohkem 

käia ning mida ja kust  ostab. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud 

teemal. 

 

Lõiming:  

 



 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

 

 


