Eesti keel 8. klass
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:

















mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;
tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus;
järgib kirjutades;
eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt
korrektselt;
leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab
sihipäraselt;
tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt valmistuda eri
liiki tekstide koostamiseks ja esitamiseks;
kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest;
esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediažanre),
nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka
õpi- ja elutarbelisi tekste;
suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma
teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis;
tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma
eesmärkidele;
oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet ja
kõnet, väitleb).

Eesti keele ainekava 8. klassis
1. Ajaline maht on 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi.
2. Eeldatav õpilaskontingent on 7. klassi õppekava läbinud õpilane.
3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Tekstide maailmas



Õppeaine sisu
Suhtlusolukord
Suuline suhtlemine




Eeldatavad õpitulemused
Teab suhtlusolukorra komponente.
Oskab valida konteksti sobiva suhtluskanali ja
käituda eri olukordades sobivalt.

Lause tekstis




Õppeaine sisu
Mis on lause?
Lause moodustajad.
Täiend.
Kirjaliku ja suulise
keelekasutuse eripära

Eeldatavad õpitulemused
Teab suulise ja kirjaliku kõne erinevusi ning
oskab suhtlemisel leida õige keelekasutuse



Lauseliikmed






Õppeaine sisu
Öeldis kui lause tuum.
Alus näitab tegijat.
Sihitis.
Öeldistäide.
Määrus.

Eeldatavad õpitulemused
Oskab tekstist leida lauseliikmeid ning
moodustada ise lauseid erinevate skeemide järgi.
Teab öeldise, aluse, sihitise ja määruse ülesannet
lauses, oskab neid õigesti kasutada.




Kirjutamine




Õppeaine sisu
Alusteksti põhjal
kirjutamine.
Kirjutamise eeltöö.
Kirjandi ülesehitus





Eeldatavad õpitulemused
Oskab kirjutada nii alusteksti põhjal kui ka
iseseisvalt.
Teab kirjandikirjutamise ettevalmistamisest ning
ülesehitusest.
Oskab kirjutada nii jutustavat, kirjeldavat kui
arutlevat kirjandit

Teabetekstid




Õppeaine sisu
Teabetekstide eripära.
Juhend.
Referaat



Eeldatavad õpitulemused
Oskab eristada erinevaid teabetekste ning koostada
referaati



Eeldatavad õpitulemused
Oskab leida tekstis rindlauseid ning õigesti
kirjavahemärgistada

Liitlause. Rindlause


Õppeaine sisu
Kirjavahemärgid
rindlauses

Põimlause



Õppeaine sisu
Põimlause
kirjavahemärgid ja
õigekeelsus.
Keerulised liitlaused




Eeldatavad õpitulemused
Oskab leida tekstist põimlauseid ning õigesti
kirjavahemärgistada.
Oskab põimlauset keeleliselt korrektselt kasutada.

Meediategelikkus




Õppeaine sisu
Meedia mõjutab
Kriitiline lugemine
Reklaami keel.




Eeldatavad õpitulemused
Oskab leida loetust olulist teavet, oskab kirjutada
uurimuslikku artiklit.
Teab meedia ja reklaami mõjust

Otsekõne ja kaudkõne



Õppeaine sisu
Otsekõne
kirjavahemärgid.
Otsekõnest kaudkõne




Eeldatavad õpitulemused
Oskab muuta kaudkõne otsekõneks ja vastupidi.
Kasutab õigesti otsekõne kirjavahemärkide reegleid



Eeldatavad õpitulemused
Oskab koostada uurimust



Eeldatavad õpitulemused
Oskab leida internetist vajalikku teavet.

Uurimus




Õppeaine sisu
Probleemi püstitamine ja
materjali kogumine.
Materjali analüüs ja
järelduste tegemine.
Uurimuse vormistamine

Võrgumaailm


Õppeaine sisu
Internet.

Lauselühend



Õppeaine sisu
Lauselühendi mõiste ja
õigekeelsus.
Verbita lauselühend.
Lauselühendi
kirjavahemärgid




Eeldatavad õpitulemused
Oskab tekstist määrata lauselühendeid ning lauseid
õigesti kirjavahemärgistada.
Oskab lauselühendit õigesti kasutada, oskab lauselühendi
abil lausestust mitmekesistada.

Algustäheortograafia



Õppeaine sisu
Nimi ja nimetus
Pealkirjad



Eeldatavad õpitulemused
Oskab praktiliselt kasutada suure ja väikese algustähe
reegleid

Kõne ja väitlus




Õppeaine sisu
Kõne eesmärgid ja
ülesehitus.
Kõne koostamine ja
esitamine.
Väitluse reeglid.




Eeldatavad õpitulemused
Oskab koostada ning esitada kõnet.
Teab väitluse põhimõtteid

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile LINK.

5. Kasutatav õppevara
Priit Ratassepp (2004) „Lausetest tekstini”. Tallinn: Avita
Priit Ratassepp (2010) „Lausetest tekstini“ töövihik 1. ja 2. Osa. Tallinn: Avita
6. Lõiming
Vaata lõimingutabelit LINK.

