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KUULAMINE JA RÄÄKIMINE 1

1. Töötage paaris. Küsige ja vastake. Kasutage ka ülesande lõpus olevaid väljendeid.
 Näide: Kui tihti sa suhtled sõpradega? Väga tihti. Peaaegu iga päev.

Kui tihti sa suhtled…?  Millal sa viimati suhtlesid …? Millest te rääkisite?

1 KELLEGA SUHTLEN?

Pidevalt.
Päris sageli.

Vahetevahel.
Kuidas kunagi.

Üsna harva.
Mitte kunagi.

2. Ülesandes 3 hakkad kuulama dialoogi. Püüa enne kuulamist vastata järgmistele küsi-
mustele.

 1. Üks rääkija ütleb, et elab Eesti kõige suuremas linnas, mis ei ole Tallinn. Mis linnas ta elab ja kui-
das oma vastust põhjendab?

 2. Sama inimene väidab, et ta on sündinud 1988. aastal ja et tal oli viimati 5. sünnipäev. Kuidas on 
see võimalik?

3. Kuula teksti 1. Leia õiged lauselõpud. Kontrolli ka ülesande 2 vastuseid.
 1. Omavahel vestlevad a) klient ja ametnik. b) kaks tuttavat.
 2. Noormees soovib a) uut dokumenti. b) infot küsida.
 3. Naine a) palub noormehel ankeedi täita. b) täidab noormehe kohta ankeedi.
 4. Naine a) esitab noormehele ühe küsimuse. b) esitab noormehele mitu küsimust.
 5. Noormees a) ei pea veel kord tagasi tulema. b) peab veel kord tagasi tulema.

õpetajatega / õpetajaga 
välismaalastega / välismaalasega 
sugulastega / sugulasega 

naabritega / naabriga 
trennikaaslastega / trennikaaslasega
kirjasõpradega / kirjasõbraga

sõpradega / sõbraga 
võõraste inimestega / võõra inimesega 
ametnikega / ametnikuga

tuntud inimestega / tuntud inimesega 
koolikaaslastega / koolikaaslasega 
töökaaslastega / töökaaslasega 
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4. Kuula teksti 1 veel kord ja leia ankeedis puuduv info.

Dokumendi 
nimetus

Dokumendi saamise 
põhjus

Eesnimi Perekonnanimi

Kodakondsus Elukoht

Sünniaeg Dokumendi kättesaamise 
koht

Riigilõivu 
tasumine

Näide: tasutud Dokumendi kättesaamise 
aeg

5. Vali teksti 1 põhjal küsimusele sobiv vastus. Põhjenda oma arvamust.
 1. Kuidas käitus noormees? 
     a. Noormees käitus nagu tavaline klient.
     b. Noormehel oli hea tuju ja ta tegi nalja.
     c. Noormees tegi nalja, sest ei saanud aru, et see ei sobi ametiasutusse.
              
 2. Kuidas käitus ametnik?    
     a. Ametnikule meeldis noormehe jutt ja ta naeris.
     b. Ametnikule ei meeldinud noormehe naljad ja ta pahandas.
     c. Ametnikule ei meeldinud noormehe naljad, aga ta jäi rahulikuks.

6.  Töötage paaris. Koostage teksti 1 põhjal dialoog. Lõpetage fraasid mälu järgi.  

         Klient  Ametnik

1. Tere! Kas tohib ____? 1.  Tere. Astuge ____.  Kuidas ma ____?
2. Mul on vaja ____.   2.  Võtke palun ____. Kas te soovite ____?
3. Ei, tegelikult ta ___, aga sellega  3.  Kas teil on ____?

juhtus____. Koer ____.  
4. Jah, ____. 4. Oi, siit pole võimalik ____. See on täiesti ____.

   Aga nüüd täidan teie kohta ____. Kuidas teie 
   ____?

5. Taaniel ____. 5.  Mhmh. Ja kodakondsus on ____, jah?
6. Ei, ____. 6.  Ja kus te ____?
7. Eesti kõige ____. 7.  Nii et siis ____.
8. Ei, ei, mitte ____. 8.  Palun öelge oma täpne ____.
9. Valga, ____. 9.  Mis ajast siis Valga ____?
10. Valga on ju ainukene linn, mis ____. 10. Nojah. Mõned küsimused veel. Millal te olete 

   ____? Kui vana ____?
11. Üks hetk. Viimati oli mul ____. 11. No kuulge ____. Mis aastal te ____?
12. Kaheksakümne ____. 12. Millal on teie ____?
13. Selles asi ongi. Mu sünnipäev on ju ____. 13.  Tõesti haruldane ____. Nii, ongi kõik. 

   Kirjutage palun siia ____. Kas teil foto ja ____?
14. Jah, ____. 14.  Nii, riigilõivuga on kõik korras, aga foto ____. 

   Peate ____.
15. Kas siis kui foto toon, saan ____? 15.  Ei, saate kaardi kätte ____.
16. Aitäh. Nägemiseni. 16.  Nägemiseni.
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Minu kõige vajalikum 
dokument.

Probleem dokumendiga. Sain uue dokumendi.

GRAMMATIKA JA LUGEMINE 1                                              

N I M E D E  K I R J U TA M I N E                                                                                                                                      GRAMMATIKALISA 36

1. Kuula teksti 2 ja kirjuta inimeste nimed üles. Ütle, mida märkad venekeelsete nimede 
kirjutamise juures ja mida märkad võõrkeelsete nimede kirjutamise juures. Vaata gram-
matikalisast ka oma nime kirjutamise võimalusi.

NB!  Eesti keeles on K, P, T tugevad ning G, B, D nõrgad häälikud. 

2.  Tööta mängujuhise järgi. 
Mängujuhis
Vali ühe tuntud inimese nimi. Kirjuta selle esimene ja viimane täht tahvlile. Teiste tähtede kohale 
joonista kriipsud. Kaasmängijad hakkavad pakkuma puuduvaid tähti. Kui pakutud täht on õige, kir-
juta see sobivasse kohta. Kui pakutud täht on vale, joonista üks element pildist. Mäng lõpeb, kui nimi 
on ära arvatud või kui pilt on valmis.

E _ _ _     _ _ _ L 

S Ü N N I A J A D                                                                                                                GRAMMATIKALISAD 15, 14

3. a. Kuula, kuidas õpetaja loeb ette tuntud muusikute, sportlaste ja kirjanike sünniajad ja 
pane need numbritega kirja. Arva ära, kelle sünniajad need on. 
Andrus Kivirähk / Oskar Luts / Tanel Padar / Kristina Šmigun / Anne Veski 

7. Töötage paaris. Saad õpetajalt rollikaardi. Tööta juhise järgi.

8. Nimeta kõik isikut tõendavad dokumendid, mis sul on. Vali järgmiste teemade hulgast üks 
ja räägi sellest lühidalt. Vasta kaaslaste küsimustele. 
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 b. Jätka näidise järgi. Arva ära, millal on sinu kaaslase sünnipäev. 
Näide:  A: Arvan, et sinu sünnipäev on viiendal juunil. B: Varem. 
 A: Siis seitsmendal aprillil. B: Hiljem. Jne.

V I I S A K U S VÄ L J E N D I D

4.  Vali igast paarist väljend (a või b), mida sobib kasutada ametiasutuses. 

1.  a.  Astuge palun edasi. b.  Tule sisse.
2.  a.  Mida sa tahad? b.  Kuidas ma saan teid aidata?
3.  a.  Istu kuhugi. b.  Võtke palun istet.
4.  a.  Öelge palun oma täpne aadress. b.  Kus sa täpselt elad?
5.  a.  Mida? b.  Kuidas, palun?
6.  a.  Ongi kõik. b.  Võid ära minna.
7.  a.  Pane siia allkiri. b.  Kirjutage palun siia alla.
8.  a.  Kuidas soovite. b.  Tee, nagu ise tahad.

K Ä Ä N D E D                                                                                                               GRAMMATIKALISAD 1, 2, 7

5. a. Vali küsimustele sobiv vastus. Vastuseid võib olla ka mitu.

1. Kes on sinu kõige 
parem sõber?  

a) üks sugulane b) üks lapsepõlve mängukaaslane  c) üks koolikaaslane 
d) üks töökaaslane e) üks kursusekaaslane f ) üks kirjasõber g) mina ise 
h) keegi teine i) mitte keegi

2. Kelle pilt on sinu 
toa seinal?

a) enda b) hea sõbra c) lemmikmuusiku/te d) kuulsa/te sportlas/te 
e) lemmiklooma f ) modelli g) kellegi teise h) mitte kellegi

3. Keda sa natuke 
kardad?

a) õpetajat b) ülemust c) politseinikku d) ennast e) kedagi teist 
f ) mitte kedagi

4. Kellele sa meel-
did?

a) kursusekaaslas/te/le b) trennikaaslas/te/le c) töökaaslas/te/le 
d) mõnele õpetaja/le e) endale f ) kellelegi teisele g) mitte kellelegi

5. Kellel on sinu 
mobiili number?

a) kõigil sõpra/de/l b) naabri/te/l c) sugulasel d) mõnel töökaaslasel 
e) mõnel õpetajal f ) kellelgi teisel g) mitte kellelgi

6. Kellelt sa küsid 
nõu probleemide 
korral?

a) pereliikme/te/lt b) koolikaaslas/te/lt c) parima/te/lt sõpra/de/lt 
d) usaldustelefoni töötajalt e) kelleltki teiselt f ) mitte kelleltki 

7. Kellest sa tihti 
mõtled?

a) tüdruku/te/st b) pois/te/st c) pereliikme/te/st d) tuntud inimes/te/st 
e) endast f ) kellestki teisest g) mitte kellestki 

8. Kellega sa viimati 
tutvusid?

a) uue koolikaaslasega b) uute kursusekaaslas/te/ga c) uue töökaasla-
sega d) reisikaaslas/te/ga e) kellegi teisega f ) mitte kellegagi 



K E L L E G A  S U H T L E N?1

10

K E L L E G A  S U H T L E N? 1

11

 b. Vasta a-osa küsimustele nii, nagu sinu arvates võiks vastata sinu kaaslane. Kontrolli 
oma arvamust. 

 c.  Vasta küsimustele a-osa tabeli põhjal.
1. Millistel küsisõnadel ja vastustel on sama lõpp? Millistel ei ole?  2. Millised sõnad on mitmu-
ses ja kuidas sa need ära tunned? 3. Kas ainsuse ja mitmuse vormil on alati sama lõpp? 4. Kuidas 
tõlgid iga osa kaks viimast vastust?                                                 

K Ä Ä N D E D                                                                                                                       GRAMMATIKALISA 7

6.  Töötage paaris. Kasuta sobivaid küsisõnu ülesandest 5 ja esita küsimusi. Vasta kaaslase 
küsimustele.                                                     

 NB! Eri keeltes võivad küsimused erineda. Ole ettevaatlik küsimustega, mille juures on !.

Näide: Kellele sa saadad kõige rohkem sõnumeid?

____ sa saadad 
kõige rohkem 
sõnumeid?

____ sa tahaksid 
tutvuda?

____ sa said vii-
mati kingituse?

____ sa laenak-
sid oma riideid?

____ sünnipäev 
tuleb varsti?

____ sa natuke 
kadestad?        !

____ sa viimati 
midagi kinkisid?

____ sa läheksid 
koos peole?

____ sa viimati 
rääkisid?

____ sa ei julge 
kõike küsida? !

____ sa 
imetled?           !

____ on palju 
huvitavaid ideid?

____ sa mõni-
kord aitad?           !

____ sa lugesid 
viimati lehest?

____ sa viimati
 külas käisid?           !

____ sa kuulsid 
viimati midagi 
huvitavat?        !

____ sa läheksid 
koos matkama?

____ kodu on 
sinu  kodu 
lähedal?

____ sa viimati 
helistasid?

____ sa laenaksid 
raha?

K E L L E L ? /  K E L L E  J U U R E S ?                                                                                          GRAMMATIKALISA 7

7. Vasta küsimustele. Seleta oma sõnadega, millal kasutame küsimust kellel? ja millal kelle 
juures?. 

Kellel sinu tuttavatest on 
koduloom?

Kelle juures oma tuttavatest 
sa käid harva?

Kellel sinu tuttavatest on oma 
maja?

Kelle juures oma tuttavatest 
sa pole käinud?

Kelle juures oma tuttavatest 
sa käid tihti?

Kellel sinu tuttavatest on huvi-
tav hobi?
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I S I K U L I S E D  A S E S Õ N A D                                                                                              GRAMMATIKALISA 12

8. a. Tõlgi tabelis olevad vormid. Vali tabeli alt üks asesõna ja moodusta sellest samad
vormid.

Kes? Kelle? Keda? Kellele? Kellel? Kellelt? Kellest? Kellega? Kelleta?

mina  
(ma)

minu 
(mu)

mind minule 
(mulle)

minul 
(mul)

minult 
(mult)

minust minuga minuta

 

sina (sa) / tema (ta) / meie (me) / teie (te) / nemad (nad) / ise 

 b. Asesõna kasutades peab olema kindel, et lugeja või kuulaja saab aru, kellest räägi-
takse. Mis on viga järgmistes lausetes? 

  Marina ja Kristjan vestlesid. Ta kutsus teda kinno, aga tal ei olnud aega. 

I S I K U L I S E D  A S E S Õ N A D                                                                                              GRAMMATIKALISA 12

9. a.  Uuri oma õpetaja kohta välja järgmised andmed. Sa ei tohi esitada otsest küsimust, 
vaid oletusi. 

 Näide: Ma arvan, et teie lemmikvärv on roheline.

Mis on tema lemmikvärv? Millest saab temaga rääkida? Miks ta siin õpib või töötab?

Milline muusika talle meeldib? Millised inimesed talle meeldivad? Missugused koduloomad tal on?

Millest temaga ei saa rääkida? Kuhu ta soovib reisida? Mida talle meeldib teha?

Kus võib teda tihti kohata? Kui palju õdesid-vendi tal on? Mida talle eriti ei meeldi teha?

 b.  Uuri välja samad andmed ühe rühmakaaslase kohta. Räägi kaks-kolm huvitavamat 
fakti edasi teistele. 

 Näide: Ma arvan, et sinu lemmikvärv on must.

KIRJUTAMINE 1

1. Mida tahad Julia Bomani kohta teada saada? Kasuta järgmisi sõnu ja küsi, mis sind huvitab. 
Õpetaja vastab sulle.

 Näide: Mis on Julia Bomani eriala?

Mis …? Kas …?
Kuidas …? Milline …?
Kui palju …? Missugused …?

Millal …? Millega …?
Kui suur …? Kes …?
Kus …? Mida …?

Julia Boman
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3. a. Koosta ülesande 2 eeskujul huvitav ankeet. Täida ankeet rühmakaaslase kohta, 
kellega tavaliselt vähem suhtled. 

 b.  Saad loosiga ühe täidetud ankeedi. Loe selle vastused ette, kasuta täislauseid. Ära 
nimeta vastaja nime. Lase teistel ära arvata, kelle ankeet see on. 

KUULAMINE JA RÄÄKIMINE  2

1. Järgmises ülesandes hakkab rääkima Maris, kes on pildil A. Ta räägib oma heast sõbrast. 
Vaata pilte B, C ja D ning arva, millisel pildil võiks olla Marise sõber. Miks sa nii arvad? 

 Kuula teksti 3. Kas sinu arvamus muutus?

2.  Kuula teksti 3 veel kord ja otsusta, kas järgmised väited on õiged või valed. Paranda valed 
väited.

   1. Marisel on viis väga head sõpra.
   2. Maris leiab inimestega kergesti kontakti.
   3. Marisel on palju sõpru välismaalaste hulgas.
   4. Marise sõber elab Kolumbias.
   5. Maris ja tema sõber tutvusid Leedus.
   6. Maris ja tema sõber suhtlevad omavahel ainult inglise keeles.
   7. Marise sõber õpib ja töötab.

2.  Loe tekst kahe minuti jooksul läbi ja püüa kogu info meelde jätta. Seejärel pane õpik kinni 
ja vasta õpetaja küsimustele. 

10 küsimust. Vastab Julia Boman.

1   Lemmikraamat                                              Virginia Woolfi „Orlando”

2 Lemmikfilm                                                „Inglise patsient”

3 Lemmiklinn maailmas                                Pariis või New York, ei suuda valida                       

4 Eesti staar, kellega tahad tutvuda               Vanilla Ninja – nali!

5  Sinu kõige halvem komme                         Hmm, mu kõige halvem komme võib olla ka
                                                            kõige parem – enesekriitika                   

6 Koht Eestis, millele mõeldes naeratad        Tartu linn

7  Lemmikkoht, kus mõnus jalutada                Pühajärve ääres

8  Asi, mis on alati kaasas                                 Huulepulk

9 Tegevus igavuse korral                                  Mul ei ole igavuse jaoks aega

10  Inimene, kellele helistad,                               Minu pangahaldur
     kui võidad miljon krooni                              
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D

Maris

B

C

   8. Maris ja tema sõber kohtuvad väga tihti.
   9. Nad laulavad koos ja mängivad kitarri.
 10. Marise sõbral on väga hea iseloom.

3. a. Töötage paaris. Küsige ja vastake. Kasutage ka tabeli all olevaid väljendeid. Võite 
esitada lisaküsimusi.

 Näide:  Kas sinu sõprade hulgas on inimesi, kes on teisest rahvusest kui sina? Mis rahvusest nad on? 
Kus sa nendega tutvusid? Jne.

Kas sinu sõprade hulgas on inimesi, …?

kes on teisest rahvusest kui 
sina

kellel on sinust väga erinev 
pere

kellel on sinust palju madalam 
/ kõrgem haridus

kes on teisest soost kui sina kes on sinust palju 
vanemad / nooremad

kellel on sinust väga erinev 
põhitegevus

kellel on täiesti teistsugune 
iseloom / välimus kui sinul

kes elavad sinust kaugel kes on sinust palju rikkamad / 
vaesemad

Jah, neid on suurem osa.
Jah, üsna palju.
Jah, mõned on.

Paar tükki on. (kõnekeel)
Peaaegu ei ole.
On küll.

Ei tule meelde.
Ei ole mitte ühtegi.

A
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 b. Otsusta, mis on sõbra juures kõige tähtsam.  Kasuta järgmisi väljendeid. Põhjenda  
 oma vastust.

Minu arvates on ___ väga tähtis.
Samuti on üsna oluline ___.
Küllalt tähtis on veel ___.

LUGEMINE JA RÄÄKIMINE 2

1. Tutvu kuulutusega. Kas sa tahaksid selles saates osaleda? Kas sa saaksid sellesse saatesse 
kandideerida? Põhjenda oma vastuseid.

Mul on ükskõik, ___.
___ on minu meelest täiesti ebaoluline.

Kandideeri noortesaatesse 
„Õige valik”!

Alustame populaarse noorte tutvumissarja 
„Õige valik” uue hooaja saadete salvestamist

ning otsime saatesse sobivaid osalisi.

Kui oled vähemalt 18-aastane ja soovid sarjas kaasa lüüa, 
siis saada meile kaks (erinevat) fotot ja enda tutvustus:

kes sa oled, millega tegeled, 
missugune on sinu iseloom, missugused neiud / noormehed sulle 

meeldivad, miks sa tahad saates osaleda.

Kandidaatide hulgast valime need, kelle kutsume vestlusele.
 Vestluse põhjal valime 10 noormeest ja 10 neidu, 

kes hakkavad sarjas osalema. 

  „Õige valiku” meeskond
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2.  Loe teksti ja leia vastused järgmistele küsimustele.
  1. Mitmendat korda on noortesaade „Õige valik” kavas?
  2. Kui palju noori soovib saates osaleda?
  3. Mitu inimest ühes saates osaleb?
  4. Kuidas noored üksteist tundma õpivad?
  5. Kuidas valitakse see, kes peab saatest lahkuma?
  6. Kui kaua saab üks inimene sarjas osaleda?

Noorte tutvumissaadet „ÕIGE VALIK” on 
teleris näidatud juba mitu hooaega. Produtsent 
Kaupo Karelsoni sõnul on inimesi, kes oma õnne 
ekraanil proovida soovivad, tohutult. „Viimane 
kord oli kandidaate lausa sadu,” lausub ta. Osale-
jad valiti fotode ja vestluse põhjal.  

Saate idee on lihtne. Igas saates osaleb kolm 
inimest, kaks noormeest ja neiu või kaks neiut ja 
noormees. Saate jooksul käiakse kahes põnevas ko-
has, näiteks  piljardit mängimas, kardiga sõitmas, 
ratsutamas, restoranis sushit söömas, jaanalinnu-
farmis, ennustaja juures, fotosalongis, veekesku-
ses jm. Igas kohas moodustatakse loosi teel paar: 
noormees ja neiu, kes lähevad nn kohtamisele. 

Kohtamiste ajal saavad noored teineteist paremi-
ni tundma õppida. See, kellel loosiga ei vedanud, 
peab teiste tegevust eemalt pealt vaatama. Õhtul 
valib oma soo ainus esindaja, kes ülejäänud kahest 
mängijast jääb järgmisesse saatesse. Mängija, keda 
ei valitud, lahkub kohe saatest. Seejärel lähevad 
kaks ülejäänud noort kumbki oma tuppa ja jäävad 
järgmist võttepäeva ootama. Kuid kui noormees 
või neiu leiab, et teine on tema jaoks „see õige”, tu-
leb ta keskööl oma toast välja. Kui ka teine inime-
ne oma toast väljub, lahkuvad noored saatest koos. 
Kui aga üks või kumbki oma toast välja ei tulnud, 
tulevad nad järgmisel hommikul jälle saali tutta-
va laua taha ja ootavad, kuni saabub uus kolmas 
mängija … ning mäng jätkub. 

3. a. Nimeta põhjusi, miks inimesed sinu arvates soovivad selles saates osaleda.
 b. Loe teksti ja täida vihikusse tabel. Võrdle a-osa vastustega. 

Mängija nimi Mis oli saatesse mineku 
eesmärk?

Mis ei olnud saatesse 
mineku eesmärk? 

Kas ta leidis saatest kaas-
lase ja kuidas nende suhe 
edasi arenes?

MIDA ARVAVAD MÄNGUS OSALENUD?
Maarius imestab, et mõned inimesed lähevad tõesti sellesse saatesse endale kaaslast otsima. Noormees 

lausub, et tema ei käinud saates endale pruuti valimas, vaid niisama seiklusi otsimas ja ka edevuse pärast. 
Kahjuks ei leidnud ta mitte ühegi kena neiuga saates õiget kontakti ja valis ühe lihtsalt sellepärast, et kedagi 
pidi ju valima. Pärast saadet pole nad enam kohtunud.

„Õ I G E
V A L I K”
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 c. Kuidas mõjutab saates osalemine nende inimeste edasist elu? Milliseid uusi võimalusi 
see võib neile tuua? Milliseid negatiivseid tagajärgi see võib neile tuua?

4. Töötage paaris. Koostage ühe telemängu lühitutvustus järgmise kava järgi. Laske kaas-
lastel ära arvata, mis saatest räägite.

 a. Mis programmis ja mis ajal on saade eetris?
 b. Kes saates osalevad?
 c. Mis on saate sisu?
 d. Missugused on saate reeglid?
 e. Mis on saate auhinnad?

Anželika: „Lootsin leida noormeest, kellega koos aega veeta,” põhjendab ta saatesse minekut. „Ka mõtle-
sin, et ei ole kunagi sellistes saadetes osalenud, tahtsin proovida.” Neiu sõnul ei pea sinna just elu armastust 
otsima minema, kuid toreda poisi, kellega suhelda ja kes heaks sõbraks saaks, võiks leida küll. Kahjuks aga 
valis noormees teise neiu ja Anželika langes saatest välja.

Egle ja Hendrik läksid saatesse erinevatel põhjustel. Noormees tahtis näha, kuidas telesaadet tehakse, ja 
neiut sundisid minema sõbrannad. Egle ja Hendrik lahkusid saatest paarina ja on senimaani  kokku jäänud. 
„Mul on nõrkus lumelaudurite vastu,” mainib Egle. „Ja me mõlemad tundsime, et sobime teineteisele.” Hend-
rik sõnab: „Ta oli võõras, aga kohe nagu tuttav. Temaga on lõbus, ta on tore.” Mõlemad ütlevad, et see on neil 
esimene pikem suhe, aga kokku kolida nad esialgu siiski ei kavatse. 

f.  Kas see saade on populaarne? Kes on
    peamised vaatajad?
g. Mille poolest see saade sulle meeldib? /
     ei meeldi?

KIRJUTAMINE 2

1. Loe läbi kahe noormehe enesetutvustused saates „Õige valik” osalemiseks. Leia kohad, 
kus kirjutajad räägivad järgmistest teemadest.

 a. Kes nad on.
 b. Millega nad tegelevad.
 c. Missugune on nende iseloom.

 d. Missugused neiud neile meeldivad.
 e. Miks nad tahavad saatesse tulla.

Tere, lugupeetud „Õige valiku” meeskond!   8. september 2008

Minu nimi on Viktor ja ma olen 19aastane tartlane. Olen lõpetanud kutsekooli ning 
töötan ehitajana. Mulle meeldib minu töö, sest see on huvitav ja üsna tasuv. Elan praegu 
üürikorteris, aga kavatsen võtta laenu, et osta endale oma korter. 

Kavatsen veel ka edasi õppida. Järgmisel aastal proovin astuda tehnikaülikooli ehitus-
inseneri erialale. Vabal ajal tegelen spordiga (mängin võrkpalli ja käin jõusaalis), et olla 
heas vormis. Kui võimalik, käin trennis vähemalt kolm korda nädalas.  

Iseloomult olen tõsine, rahulik, julge ja sõnakas. Mul on palju häid sõpru, nädala-
vahetustel käime tihti koos väljas. Mulle meeldivad iseseisvad ja majanduslikult 
kindlustatud neiud. Oluline on ka esmamulje, kuid mingit kindlat iluideaali mul pole. 
Kõik sõltub konkreetsest inimesest. 

Saatesse „Õige valik” soovin tulla, et näha teletöö köögipoolt ja saada uusi kogemusi.

VKuusk
Viktor Kuusk
tel 987 654
e-post: kuusk@kiri.ee
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Tere!                                          12.09.2008

Olen 20aastane Aare Raplast. Praegu ma ei tööta, aga varem töötasin müügiesindajana. 
Mind huvitab väga muusika ja tahaksin seda tõsisemalt õppida. Vabal ajal meeldib 
mulle plaate kuulata, kitarri mängida ja vahel käin ka karaoket laulmas. Mõnikord 
korraldan noortele pidusid ja muid meelelahutusüritusi. 

Mulle meeldivad kenad ja lõbusad tüdrukud, kes ei ole liiga jutukad. 

Saatesse soovin tulla, et seda huvitavamaks muuta. Kui mind saatesse valitakse, teen 
seal nalja ja igav minuga juba ei hakka. 

Aare Koppel
Aare Koppel
tel 456 789
e-post: aarekas@rapla.ee

2. Tee valik, kumma  ülesande 1 kandidaatidest kutsuksid vestlusele. Põhjenda oma otsust, 
kasutades seejuures ka järgmisi väljendeid.

Valiksin kindlasti ___ (kelle?), sest ___.
Mulle meeldib tema juures veel 

see, et ___.
Huvi äratab see, et ___.
Kahtlemata on parem kandidaat ___.

Mõlemad kandidaadid on sobivad, kuid ___.
Kuigi kandidaadid on üsna võrdsed, 

eelistaksin siiski ___.
___ ei sobi saatesse kindlasti, sest ___.

3. Eesti keeles puudub lauses tihti asesõna mina. Leia ülesande 1 tekstidest sellised laused. 
Kirjuta ise kaks sellist lauset.

 Näide: Olen lõpetanud kutsekooli ning töötan ehitajana. 

4. a. Tõlgi järgmised laused. Lõpeta laused veel kahel eri viisil.                        GRAMMATIKALISA 37

 1. Soovin saatesse tulla, et leida uusi sõpru.   
 2. Kui mind saatesse valitakse, olen väga rõõmus.
   
 b. Leia ülesande 1 kirjadest veel sama skeemiga lauseid.
 1. ______, et ____                      2. Kui ___, ___.

5. Vasta ülesande 1 kirjade põhjal küsimustele. 
 1. Kas kirjad on kirjutatud sobivas stiilis? 2. Kas kirjadest võiks midagi välja jätta? 3. Kas kirjadesse 

võiks midagi lisada?

6. a. Kirjuta enda või mõne oma tuttava kohta tutvustus saates „Õige valik” osalemiseks. 
 b. Loe kolme kaaslase kirjad läbi ja vali nende hulgast üks, kelle kutsuksid vestlusele. 

Põhjenda oma arvamust.
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GRAMMATIKA  2
S Õ N A S T I K U D

1. Vasta küsimustele.
  1. Milliseid sõnastikke kasutad eesti keele 

õppimisel?
 2. Mida sa sõnastikust peamiselt vaatad 

(sõna tõlget oma emakeeles, sõna tõl-
get eesti keeles, sõnavorme, näitelauseid, 
pilte, muud)?

 3. Mis vormid on sõnastikus tavaliselt an-
tud? Miks just need?

 4. Mis vormile liidetakse käändelõpud?

S Õ N AT Ü Ü B I D                                                                                                          GRAMMATIKALISAD 2,  4

2. a. Tutvu ühe sõnatüübi kolme põhivormiga ainsuses ja mitmuses. Moodusta samad  
vormid sõnast õpilane.

Ainsus Mitmus

Nimetav (kes?) kaaslane kaaslased

Omastav (kelle?) kaaslase kaaslaste

Osastav (keda?) kaaslast kaaslasi

 b. Loe laused ette. Lüngas kasuta sõna kursusekaaslane õiges käändes.
 1. Minu ____ nimi on Jaanika, kuigi ta on poiss.
 2. Mul on kaks ___ , kes on vanemad kui 30 aastat.
 3. Minu ___ meeldib sõpradele sünnipäevaks luuletusi kirjutada.
 4. Minu ___ on kaks last, kolm koera ja neli kassi.
 5. Ma käin koos ___ jalgrattamatkadel.

 c. Moodusta b-osa eeskujul viis lauset. Kasuta üht järgmistest sõnadest mitmuses.
 koolikaaslane / kursusekaaslane / töökaaslane / trennikaaslane

KO H TA  /  P Õ H J A L  /  T E E L                                                                                           GRAMMATIKALISA 11

3. a. Tutvu näitelausetega. Tõlgi.

Info saate kohta on meie kodulehel.
Saatesse kandideerija peab kirjutama enda 
kohta tutvustuse.

Esimese valiku teeme tutvustuse ja foto põhjal.
Teise valiku teeme intervjuu põhjal.

 Me ei räägi kandidaadiga telefoni teel.
Me ei suhtle kandidaadiga interneti teel.
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b. Töötage paaris. Lugege dialoog ette. Lünka valige kohta, põhjal või teel.

Noormees:  Tere. Kas teie saatesse telefoni a) ___ saab registreeruda?
Sekretär:     Tere. Kahjuks mitte.  Peate saatma kirja, kus räägite enda b) ___ midagi huvitavat.
Noormees:  Kas siis kirja c) ___ saab inimesi saatesse valida! Nii ei saa te ju minu d)___ paljusid asju 
 teada.
Sekretär:     Huvitavamate kirjade autoritega vestleme telefoni e)___.
Noormees:    No aga te peaksite mind ikka nägema ka. Minu välimus sobib televisiooni  ideaalselt.
Sekretär:      Ainult välimuse f ) ___ me valikut ei tee.
Noormees:   Kahju. Saadan siis kirja. Kas pean kindlasti saatma posti g) ___?
Sekretär:      Võite saata nii posti kui interneti h) ___ .
Noormees:    Oh, tore. Ehk saate mulle veel saate i) ___ midagi huvitavat rääkida?
Sekretär:       Kui teid saatesse valitakse, siis kuulete kõige j) ___ lähemalt. Nägemiseni.
Noormees:    Kohtumiseni.

K Ä I M A  K U S ?  M I D A  T E G E M A S ?  /  M I N E M A  K U H U ?  M I D A  T E G E M A ?                              GRAMMATIKALISA 33

4. a. Tutvu järgmiste lausetega ja vali õige seletus. 
Laused 1.  Kas sa käid mõnikord jaapani restoranis sushit söömas?
  2.  Kas sa tahaksid minna jaapani restorani sushit sööma?
Seletused
 1. Sõna käima näitab tavaliselt a) ühekordset tegevust, b) mitmekordset tegevust.
 Sõnaga käima koos olevad sõnad vastavad küsimustele a) kuhu? ja mida tegema?, b) kus? ja mida 

tegemas?.
 2. Sõna minema näitab tavaliselt a) ühekordset tegevust, b) mitmekordset tegevust.
 Sõnaga minema koos olevad sõnad vastavad küsimustele a) kuhu? ja mida tegema?, b) kus? ja 

mida tegemas?.

 b. Vestelge paaris. Küsige ja vastake. 
 Näide: Kas sa oled kunagi käinud piljardit mängimas?

Kas sa oled kunagi käinud …? Kui tihti sa käid …? Kuhu sa tahaksid minna …?
Kas sa tahaksid minna …? Kus sa käid …? Kellega sa tahaksid  minna …?

piljardit mängima kardiga sõitma ratsutama

sushit sööma jaanalinnufarm ennustaja juurde

fotosalong, pildistama veekeskus rulluisutama

5. Tõlgi. Lõpeta lausealgused enda kohta sobivalt. 
 Minu nimi on Anneli Kajakas. Rahvuselt olen eestlane ja erialalt juuksur. Välimuselt olen oma 

isa moodi: mul on pruunid juuksed ja silmad. Iseloomult olen oma ema moodi: lõbus ja julge. 
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VÄ L J A

6. a. Ühendverbid koosnevad põhisõnast (nt nägema) ja abisõnast (nt välja). Põhisõna  
muutub, abisõna ei muutu. Tõlgi järgmised sõnad. Kasuta lauses sobivat põhisõna 
õiges vormis.

Sõnad Laused

nägema missugune? 1. Ta ___ alati hea välja.

minema kust? 2. Ta ___ saatest välja ja oli seetõttu õnnetu.

välja võtma kust? 3. Ta ___ avalduse kotist välja ja andis mulle.

tegema kellele? 4. Ta jättis hüvasti ja ___ uksest välja.

langema kust? 5. Kellele sa jälle välja ___?

vaatama kust? 6. Mulle meeldib aknast välja ___ . 

 
 b. Vasta a-osa lausete põhjal küsimustele.
 1. Kas abisõna ja põhisõna asuvad lauses alati koos? 2. Kas infinitiivis (mida tegema? mida teha?) 

on tavaliselt eespool abisõna või põhisõna? 3. Kas teistes vormides on tavaliselt eespool abisõna 
või põhisõna? 4. Kas nende sõnade järjestus võib olla küsilauses teistsugune?


