
Inglise keele ainekava 8.klassile 

Kuu Õpitulemused  Õppesisu Kohustuslik 

hindamine 

Läbivad teemad 

September 1. Teab sõnavara teemadel kodu, töö 

2.Loeb ja räägib oma kodust 

3.  Loeb, kirjutab ja räägib endast 

4. Avaldab oma arvamust,  meeldimiste ja 

mittemeeldimiste väljendamine 

5. Kasutab omasvavat (possessive) 

6. Kasutab struktuuri there is/there are 

7. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

 

 

 

 

Kodu ja lähiümbrus. 

Õppimine ja töö. 

Sõnavara teemadel kodu, , töö. 

There is/there are, possessive. 

Arvamuse avaldamine. Kirja 

kirjutamine 

 

 

 

 

 

 Läbivad teemad: kultuuriline identiteet,  

elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

 

Lõiming: emakeel 

 

Pädevused: suhtluspädevus, õpipädevus, kultuur- 

ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Oktoober 1. Teab sõnavara teemal 

2. Loeb ja  mõistab teksti endale tuttaval teemal 

kõike olulist 

3. Kirjeldab kogemusi ja avaldab oma arvamust. 

4. Kasutab Present Simple õigesti 

5. Kuulab teksti ja teeb ülesanded 

6. Kirjeldab foto 

7. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

 

Vaba aeg.  

Sõnavara,  lugemine ja 

kuulamine, info otsimine 

erinevatest võõrkeelsetest 

teatmeallikatest. Kogemusi 

kirjeldamine. Tegevused vabal 

ajal 

Arvamuse avaldamine. Present 

Simple 

 Läbivad teemad: tervis ja ohutus,  

Teabekeskkond 

 

Lõiming: emakeel,  tehnoloogia 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

November 1.Loeb teksti seotud teemaga ja vastab küsimustele. 

2.Räägib igapäevase tehnoloogia kasutamisest. 

3. Kirjeldab foto. 

4. avaldab oma arvamusi. 

5. Kasutab Present Simple, Present Continuous and 

state verbs 

6. Dialoogid, rollimäng 

7. Kasutab konstruktsioonid verb + ing / verb + to-

Vaba aeg . 

Sõnavara, artikkel, 

Arvamuse avaldamine. 

Present Simple and Present 

Continuous, state verbs 

Verb + ing / verb + to-

infinitive 

Raadioprogramm 

 Läbivad teemad: Teabekeskkond. tehnoloogia ja 

innovatsioon; 

 

Lõiming: emakeel,  

 

Pädevused: õpipädevus, suhluspädevus, kultuur- 

ja väärtuspädevus. 

 



infinitive 

8. tuvastab raadioprogrammis konkreetne detailid ja 

rääkib tehnoloogia kasutamisest 

9. teeb ettepanekuid, kasutades sobivat sõnavara 

10. kirjutab oma unistuste elustiilist 

11. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

kirjutamine 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

 

Detsember 1. oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi 

2.  töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

3. loeb tektsi teemal 

4. kasutab interneti teatmeallikaid vajaliku info 

otsimiseks 

5.Annab oma arvamusi. 

6.Kirjutab ametlik kiri. 

Riigid ja nende kultuur. 

tähtpäevad ja kombed 

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Linking words, instructions. 

Ametlik kiri teemal.  

 

 Läbivad teemad: väärtused ja kõlblus,  
kultuuriline identiteet 

 

Lõiming: Emakeel, geograafia, ühiskonnaõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Jaanuar 1.kasutab sõnavara teemal  

2.Kasutab Past Simple, regular and irregular verbs 

õiges vormis 

3.Räägib ilmast 

4. Loeb tekste 

5. Oskab kirjeldada sündmisi minevikus. 

6. Kuulab teksti teemal ja  suudab tuvastada vestluses 

konkreetseid detaile 

7.Annab oma arvamusi 

8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

Kodukoht Eesti. Loodus ja 

looduskaitse; 

keskkonnahoidlik ja -säästlik 

käitumine  

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Past simple: regular and 

irregular verbs 

Lugmine, rääkimine, 

kuulamine 

 

 Läbivad teemad: Kultuuriline identiteet, 

Väärtused ja kõlblus 

 

Lõiming: Emakeel, geograafia,  loodusõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Veebruar 1.kasutab sõnavara teemal  

2.Kasutab Past Simple, regular and irregular verbs 

õiges vormis 

3.Räägib ilmast 

4. Loeb tekste 

5. Oskab kirjeldada sündmisi minevikus. 

6. Kuulab teksti teemal ja  suudab tuvastada vestluses 

konkreetseid detaile 

Kodukoht Eesti. Loodus ja 

looduskaitse; 

keskkonnahoidlik ja -säästlik 

käitumine  

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Past Simple and Past 

Continuous. State verbs 

Estonia 

 Läbivad teemad: Kultuuriline identiteet, 

väärtused ja kõlblus 

 

Lõiming: Emakeel,  geograafia,  loodusõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 



7.Annab oma arvamusi 

8. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

9. oskab kritiseerida ja selgitada, kui asjad lähevad 

valesti 

10. kasutab adverbs and indefinite pronouns 

 

Lugemine, Rääkimine, 

Kuulamine 

Sõnavara ja keele struktuurid 

kritiseerimiseks 

Adverbs and indefinite 

pronouns 

kasutamine 

 

Märts 1.Oskab rääkida piltidest 

2.Loeb tekste ja saab aru neid sisalduvast infost 

3.Oma arvamuse avaldab. 

4.Kasutab Present Perfect, regular and irregular verbs 

5.Kirjeldab pilti 

6. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

Igapäevaelu. Tervislik eluviis 

ja toitumine.  

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Pildid. Present Perfect, regular 

and irregular verbs. 

 Läbivad teemad: Tervis ja ohutus,  
teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Lõiming: Emakeel, inimeseõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Aprill 1.Teab eraldused Present Perfect ja Past Simple 

kasutamisest 

2.Loeb tekste ja saab aru neid sisalduvast 

infost 

3.Oskab kirjeldada toitu 

4.Avaldab oma arvamuse 

5. Oskab toitu tellida 

6. Kasutab time words: recently, just, ever, etc. 

7.  oskab rääkida aja kestusest ning olla kogemuste 

osas üldine ja konkreetne 

8. Kirjutab emaili 

9. töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

Igapäevaelu.  Tervislik 

eluviis ja toitumine.  

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Present Perfect, regular and 

irregular verbs. Past Simple 

Dialoogid ja rollimäng 

Emaili kirjutamine 

 

 Läbivad teemad:  Tervis ja ohutus,  

teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Lõiming: Emakeel, inimeseõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Mai 1.Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 

2.Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 

4.Kasutab õpitud põhisõnavara. 

5.Oskab lugeda reisimisest ja transpordist 

6.Räägib reisimisest ja transpordist 

7.Kasutab sõnavara tuttaval teemal 

Igapäevaelu. 

Seiklus.Reisimine. 

Transport. 

Sõnavara ja tekstid teemal. 

Transport.Seiklus. 

Reisimine. 

 Läbivad teemad: Väärtused ja kõlblus, Tervis ja 

ohutus 

 

Lõiming: Emakeel, geograafia, ühiskonnaõpetus 

 

IKT kasutamine: ettekanne/esitlus/ email/ online 



 

8.Kasutab ajavorme Present Perfect 

Simple ja Continuous 

9.  töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas 

Present Perfect and Present 

Perfect Continuous 

 

 

mängud/ online ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web keskondade 

kasutamine. 


