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KUULAMINE JA RÄÄKIMINE 1

1. Nimeta Eesti ilusaid kohti / tuntud ehitisi / huvitavaid vaatamisväärsusi / 
  toredaid üritusi.

2. Ütle iga koha kohta, kus see sinu arvates asub ja mida sellest veel tead. 

 Hermanni kindlus / Aegna saar / Imavere kõrts / kindral Laidoneri suvemaja / 
 Kohtla kaevanduspark-muuseum / Mustvee / Narva-Jõesuu / Ontika / Paralepa rand / 
 Pühtitsa nunnaklooster / Raja küla / Toila-Oru park / Valaste juga

3. a. Kuula teksti 15 ja nimeta, milliseid ülesande 2 kohti tekstis kuulsid.
 b. Kuula teksti 15 veel kord ja  pane kirja järgmine info.

 a. Reisi pikkus.
 b. Kohad, kus käiakse esimesel päeval.
 c. Vaatamisväärsused esimesel päeval.
 d. Ööbimiskoht.

6 MIS ON EESTIS HUVITAVAT?

e. Tegevused esimese päeva õhtul.
f. Kohad, kus käiakse teisel päeval.
g. Vaatamisväärsused teisel päeval.
h. Reisi hind.

4. Töötage paaris. Koostage dialoog. Lõpetage fraasid mälu järgi teksti 15 põhjal.

Reisikonsultant     Klient

1. Reisifirma ____.     1. Tere. Ma sooviksin infot ____.
2. Mis kant teid ____? Korraldame ____.  2. Ega ma tegelikult ____. Asi on nimelt ____.
3. Me pakume mitmeid ____.   3. Mida te ise ____?
4. Võib-olla näiteks ____. Kõigepealt ____. 4. Päris ____. Ja kus me ____?
5. Ööbima sõidame ____.    5. Ja teisel päeval ____?
6. Siis külastame ____.    6. Kui palju see____?
7. Täiskasvanule ____ ja lastele ____.  7. Ja toit ____?
8. Jah.      8. Aitäh teile ____. Ma mõtlen veel ____.

5. a. Kuula teksti 16  ja nimeta, milliseid ülesande 2 kohti tekstis kuulsid.

 b. Kuula teksti 16 veel kord ja  pane kirja sama info, mis ülesandes 3b. 

 c. Võrdle kaht reisi. Kumba sa eelistaksid? Miks? Kuhu sa Eestis veel tahaksid reisima 
minna? 
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6. Ühenda pildid kohtade nimedega. 

Leigo järvemuusikafestival

Metsavenna talu

Soomaa matkad

Palmse mõis

Raja miniloomatalu

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

8. Vali järgmiste teemade hulgast üks ja räägi sellel teemal. Võid ka pilte kaasa tuua. 

GRAMMATIKA JA LUGEMINE 1

M I N E M A  + M A  V O R M  /  K Ä I M A  + M A S  V O R M         GRAMMATIKALISA 34

1. a. Loe kaks lauset läbi ja ütle, millist erinevust nende vahel märkad.
 1. Lähme Otepääle suusatama ja pärast veekeskusesse ujuma. 
 2. Käime mõnikord Otepääl suusatamas ja pärast veekeskuses ujumas. 

    Minu lemmikkoht Eestis                Koht Eestis, kuhu tahan minna           Minu viimane reis Eestis
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 b.  Vestelge paaris. Esitage ka lisaküsimusi.

Millal sa käisid viimati …? Millal sa kavatsed jälle minna …?

ujuma / ujumas mõnd filmi vaatama / 
mõnd filmi vaatamas

huvitavas kohas söömas / 
huvitavasse kohta sööma

tantsima / tantsimas uisutama / uisutamas kingitust ostma / kingitust ostmas

suusatama / suusatamas pildistama / pildistamas kontserti kuulamas / kontserti kuulama

looduses jalutamas /
lodusesse jalutama

mõne uue kohaga tutvuma /
mõne uue kohaga tutvumas

veel midagi huvitavat tegema / veel 
midagi huvitavat tegemas

M A  I N F I N I T I I V  /  D A  I N F I N I T I I V          GRAMMATIKALISA 19

2. a. Vaata kahte rühma sõnu. Ütle, kumma rühma sõnadega koos kasutatakse ma-infini-
tiivi ja kumma rühma sõnadega da-infinitiivi. Kas oskad rühmadesse veel mõned sõnad 
lisada?

  I      II                                                                 
lähen tulen armastan on vaja soovitan
sõidan olen nõus soovin on tore kavatsen
toon viin tahan on kasulik oskan
olen harjunud olen valmis meeldib on raske jõuan
jään jätan saan on kerge püüan
õpin õpetan võin aitan luban

tohin lasen viitsin
suudan proovin

 b.  Töötage paaris. Küsige ja vastake. Kasutage tabelites olevaid tegusõnu, millele lisage 
õige infinitiiv. 

 Näide: Kas lähme homme jalutama? Kahjuks ma ei saa tulla. Mul on vaja õppida. 

M Ä Ä R S Õ N A D             GRAMMATIKALISA 17

3. a.  Moodusta omadussõnast määrsõna. Ütle oma sõnadega, kuidas määrsõna moodusta-
takse ja millised võivad olla määrsõna lõpud. Kontrolli grammatikalisast.

Omadussõna Omadussõna Määrsõna
Nimetav (missugune?) Omastav

(missuguse?)
(kuidas?)

I Omastav + sti
tore toreda toredasti
kiire kiire
halb halva
hea hea NB! hästi
II Omastav + lt
aeglane aeglase aeglaselt
suurepärane
tõsine
korralik
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 b.  Töötage paaris. Moodusta tabelis olevast omadussõnast määrsõna ja kasuta seda 
küsimuses. Vasta kaaslase küsimusele.

 Näide: Mida sa teed kiiresti? Ma loen kiiresti.

kiire aeglane hea halb
vaikne korralik lohakas ilus
rõõmus kurb uhke suurepärane
omapärane huvitav imelik loominguline

O M A D U S S Õ N A D  J A  M Ä Ä R S Õ N A D          GRAMMATIKALISA 17

4. a.  Ühenda näitelaused ja seletus. Võrdle oma emakeelega. 

Näitelause      Seletus

1. Kõik on väga tore. Klassis on vaikne. a. Koos tegusõnadega kasutame tavaliselt 
määrsõna.

2. Kõik läheb väga toredasti. Kõik istuvad 
vaikselt.

b. Koos tegusõnaga olema (on) kasutame
omadussõna.

 b.  Kirjuta lausepaarid vihikusse. Kasuta mõlemas lauses sama sõna ülesandest 3 õiges 
vormis. Näide: Mul on halb. Ma tunnen end halvasti.  

                 I       II

a) Mul on ___. a) Ma tunnen end ___.  
b) See on lihtsalt ___. b) Sa tegid selle töö lihtsalt ___.
c) Mul on ___. c) Ma pean ___ koju minema.
d) Mul on siin väga ___. d) Ta räägib nii ___.
e) Kõik on nii ___. e) Ma tunnen ennast nii ___.

M I T M U S E  O S A S TAV              GRAMMATIKALISA 6

5.  Töötage paaris järgmiste punktide järgi.

 • Loe läbi tekst A või B ja täida selle kohta vihikusse tabel.
 • Jutusta loetust paarilisele, kes täidab samuti tabeli.

Koht Mida saab seal teha

Tallinna vanalinn jalutada ja vaadata keskaegseid maju

A. Harjumaa
Kahtlemata on siin üks populaarsemaid vaatamisväärsusi Tallinna kesk-
aegne vanalinn, mille tänavatel jalutab kogu aeg palju nii eestlasi kui 
välismaalasi. Maardu lähedal saab vaadata koopaid (tegelikult kunagi-
se fosforiidikaevanduse käike). Jägala juga on üks suuremaid Eestis – 
selle juures korraldatakse ka tihti piknikke. Meres on palju väikesaari, näi-
teks asub Kolga lahes Pedassaar, kuhu on kerge sõita mootorpaadi või 
jahiga. Lahemaa rahvuspargi territooriumil asuvad Juminda ja Pärispea 
poolsaar. Juminda poolsaarel asub ka üks Eesti suuremaid kivisid Maja-
kivi, mille tippu uudishimulikud mööda redelit ronida saavad. Viinistus 
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asub eesti kunsti muuseum, kus on hea valik eesti autorite töid. Tallinnast lääne poole jääb Pakri pool-
saar koos pankrannikuga. Pakri saartel asus varem sõjaväebaas ja saarte loodus on seetõttu rikutud. 
Praegu on siin aga kenad ujumisrannad ja puhas vesi.  Padise klooster oli keskajal tähtis kindlus. Prae-
gu on ta varemetes, ent osa kompleksist on taastatud ja ootab külastajaid.

B. Ida-Virumaa
Ida-Virumaal on palju looduslikke ja muid vaatamisväär-
susi. Mere ääres on majesteetlik pankrannik, kus asub 
ka palju kauneid jugasid. Ida-Viru maakonda läbib mäe-
ahelik. Lisaks looduslikele tippudele on siin ka palju 
tehismägesid. Maakonna lõunaosas on palju kauneid ra-
basid. Rabadesse on rajatud matkaradu, kus on turvali-
ne rännata. Igal pool näeb ka sõja jälgi – palju kaevikuid, 
punkreid, militaarkola. Sinimägedes asub sõjaajaloo me-
moriaal. Kuremäel asuv Pühtitsa klooster on Eestis ainu-
ke tegutsev vene õigeusu nunnaklooster, seal saab vaa-
data kirikuid, omapäraseid puuriitu, kõrgeid müüre ja käia 
pühal allikal. Sillamäel võib vaadata mere äärde viivaid 

võimsaid treppe, suuri maju, uhkeid alleesid. Kui ei teaks, et tegu Eesti linnaga, siis võib kohati tunda end 
kui Odessas. Toila park on maaliline jalutuskoht, kus suveperioodil toimub palju erinevaid üritusi: kont-
serte, rahvapidusid ja vastuvõtte.  

M I T M U S E  O S A S TAV              GRAMMATIKALISA 6

6. a.  Nimeta järgmiste sõnade mitmuse osastava vorm. Kontrolli vastuseid ülesande 5 abil. 

I
erinev, -a, -at
külastaja, -, -t
kõrge, -, -t
uhke, -, -t
koobas, koopa, koobast
võimas, võimsa, võimsat/võimast
kirik, -u, -ut
kaevik, -u, -ut
kaunis, kauni, kaunist
punker, punkri, punkrit

II
töö, - ,-d
muu, -, -d

V
trepp, trepi, treppi
müür, -i, -i
kontsert, kontserdi, kontserti

VI
käik, käigu, käiku
piknik, -u, -ku
looduslik, -u, -ku
vastu/võtt, -võtu, -võttu

VII
jälg, jälje, jälge

 b.  Millised on mitmuse osastava lõpud? Millal kasutame mitmuse osastavat? 

A I N S U S E  O S A S TAV  /  M I T M U S E  O S A S TAV

7. a.  Võrdle lauseid. Ütle, milliste sõnadega kasutame ainsuse osastavat ja milliste 
sõnadega mitmuse osastavat.  

 1. a. Minu kodukohas on palju erinevaid vaatamisväärsusi. b. Minu kodukohas on mitu erinevat 
vaatamisväärsust.

III
eestla/ne, -se, -st
välismaala/ne, -se, -st
vaatamisväärsus, -e, -t
üritus, -e, -t
saar, -e, -t
suur, -e, -t

IV
raba, -, - 
kivi, -, -
pidu, peo, pidu
juga, joa, juga
mägi, mäe, mäge
allee, -, -d
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 2. a. Siin on palju koopaid. b. Siin on kümme koobast.
 3. a. Siin käib palju külastajaid. b. Möödunud aastal käis siin umbes kakssada külastajat.
 4. a. Siin korraldatakse vähe kontserte. b. Möödunud aastal korraldati siin ainult kaks kontserti.

 b.  Kirjuta oma kodukoha huvitavatest kohtadest. Kasuta sõnu mitu ja palju. Lisa ka, mida 
nendes kohtades teha saab.

 Näide: Meie linnas on kaks parki. Ühes saab purskkaevu imetleda ja sõpradega kohtuda, teises saab 
koeraga jalutada. 

KIRJUTAMINE 1

1.  Vasta küsimustele.

 1. Millist muusikat sa armastad kuulata? Kes on sinu lemmiklauljad, lemmikansamblid? Mis on 
sinu praegused lemmiklaulud?

 2. Milline muusika sulle ei meeldi? Miks?
 3. Kui tihti sa muusikat kuulad? Kus sa peamiselt muusikat kuulad?
 4. Kui tihti sa käid kontserdil? Kus sa tavaliselt käid? Millisel kontserdil käisid viimati? 
 Kuidas jäid rahule? Mis kontserdile tahaksid veel minna?

2.  Loe läbi blogi sissekanne ja ütle, mis kontserdil neiu käis ning mis muljed tal üritusest 
jäid.

Pühapäev, 29. september                               

Laupäeval
Metallicaga
Terve päev olin väga ärevil, sest õhtul esines Lauluväljakul Metallica. Hakkasime juba 
varakult jalgsi lauluväljaku poole liikuma. Maarjamäe monumendi juures oli juba näha 
rahva kogunemist. Leedu ja Läti bussidel olid külgedel plakatid Metallica. Mere vära-
vates otsis turvamees meid läbi. Edasi suundusime kohe laulukaare poole. Rahvahulk 
oli meeletu. Räägiti, et 80 tuhat inimest oli koos. Igasuguseid nägusid tuli vastu: pun-
kareid, rokkareid ja muus stiilis rahvast. Igal pool olid jubedad järjekorrad. Trehvasime 
veel mitmete sõpradega. Saime head kohad. Ootasime… natuke veel… ja sealt nad tu-
lidki, täpselt 21.45… minuti pealt õigel ajal, nii nagu kavas kirjas oli ja ei mingit hili-
nemist. Kontsert oli mega-super-lahe! Nautisin igat hetke – raudselt! Hakkas hämaraks 
minema, mina ootasin oma lemmiklugu. Laval oli hetkeks vaikus ja siis hakkas hästi 
vaikselt kostma mu lemmiklugu „Nothing Else Matters”. Jehuu !!! Mu rõõmul polnud 
piire. See laul on ilus nii viisi kui sõnade poolest. Süütasin välgumihkli ja tõstsin nii 
kõrgele kui käsi ulatas. Imetlesin vaatepilti – järjest süttisid välgumihklid nagu tähed 
pimedas taevas. Fantastiline. Ilus.  Peagi oli kontsert läbi, rahva nõudmisel mängiti veel 
mõned lahedad lood.  Kodutee oli väsitav, kõrged platvormkingad ja maani nahast see-
lik tundusid meeletult rasked olevat, aga kannatasin ära. Öö oli soe, sääski polnud, meri 
lõhnas meeldivalt ja lõpuks saigi meie teekond otsa. Mõnus mälestus Metallica kont-
serdist jäi südamesse.

Postitaja Krata kell 15.30                   ? 0 kommentaari

Mina

J Vaata 
minu 
täielikku 
profiili

»
Arhiiv

ØJaanuar (6)
ØVeebruar (7)
ØMärts (6)
ØAprill (8)
ØMai (11)
ØJuuni (3)
ØJuuli (0)
ØAugust (5)
ØSeptember (4)
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3.  Loe ülesande 2 teksti veel kord ja vali järgmistele küsimustele õige vastus.

 1. Kirjutaja hakkas kontserdile minema a) hulk aega enne kontserdi algust. b) viimasel minutil. 
 2. Rahvast oli a) üsna palju. b) väga palju.
 3. Kontserdi külastajad olid riides a) eri stiilides. b) ühes stiilis.
 4. Kirjutaja kohtas a) palju sõpru. b) paari sõpra.
 5. Kontsert algas a) täpselt. b) väikese hilinemisega.
 6. Kontsert a) meeldis kirjutajale kohutavalt. b) ei meeldinud kirjutajale eriti.
 7. Kui läks pimedaks, siis a) süütasid korraldajad palju lampe. b) süütasid pealtvaatajad oma 

 tulemasinad. 
 8. Kontserdist jäi kirjutajale a) imelik tunne. b) meeldiv tunne.

4. a.  Kas ülesande 2 tekst on sinu arvates …?

 huvitav või ebahuvitav / liiga pikk, paraja pikkusega või liiga lühike / sobivas stiilis või ebasobivas 
stiilis

 b.  Kirjuta tekstist välja emotsioone näitavad fraasid.
 Näide: olin väga ärevil, rahvahulk oli meeletu

5.  Pane kirja, mis teeb kontserdi sinu jaoks heaks ja mis halvaks.

 Hea       Halb
 Näide: suurepärane esineja   Näide: kallis pilet

6.  Kirjuta blogi sissekanne mingil kontserdil käimisest. Püüa väljendada oma emotsioone. 
Kasuta ka fraase ülesannetest 4 ja 5. Võimalusel lisa tekstile pilte või fotosid.

KUULAMINE JA RÄÄKIMINE 2

1. a.  Loe tekst läbi ja ütle, kus sellist seadet sinu arvates saaks kasutada.

GPS (Global Positioning System) on ülemaailmne süsteem, mille abil 
saab määrata oma asukoha, liikumiskiiruse ja -suuna igas maakera 
punktis. Süsteem töötab satelliitide abil. Inimesel on süsteemi ka-
sutamiseks vaja GPS-seadet.
Näide: Kui eksid metsas ära.

 b.  Kuula teksti 17 ja vali, millisest GPS-seadme kasutus-
võimalusest seal räägitakse.

 

 a. Matkamisest.      b. Aarete otsimisest.      c. Kadunud inimeste otsimisest.

2.  Kuula teksti veel kord ja leia vastused küsimustele.

 1. Mis on geopeitus? 
 2. Mida on geopeituse jaoks vaja? 
 3. Mis on aare? 
 4. Kuhu aardeid peidetakse? 
 5. Mida tehakse, kui aare üles leitakse? 

6. Mida aardesse pannakse? 
7. Mida ei ole hea aardesse panna? 
8. Kui kaua on Eestis geopeitusega  juba 

tegeletud? 
9. Kust saab geopeituse kohta infot?
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3.  Töötage neljas rühmas järgmiste punktide järgi.

 • Iga rühm koostab piltide põhjal võimalikult pika kettjutustuse geopeitusest. 
 • Iga õppija ütleb korraga ühe lause. 
 • Võitja on rühm, kelle jutus on kõige rohkem  lauseid. 

4.  Vestelge Eestis toimuvatest toredatest üritustest või oma lemmikharrastustest järgmise 
kava järgi.

 • Vali üks Eestis toimuv huvitav üritus, kus oled osalenud, või harrastus, millega oled tege-
 lenud.

 • Kirjuta paberilehele kümme küsimust, millele sooviksid vastata. 
 • Õpetaja jagab teid paaridesse ja annab sinu küsimustelehe sinu paarilisele.
 • Paariline esitab sulle sinu küsimused. Vasta neile. Paariline märgib vastused lühidalt üles.
 • Sina esitad paarilisele tema küsimused ja märgid samuti vastused lühidalt üles.
 • Räägi ülejäänud kaaslastele lühidalt, mida kuulsid.

LUGEMINE JA RÄÄKIMINE 2

1.  Mida võiks sinu meelest tähendada sõna Jalgpallihaigla?

2. a.  Loe järgmise teksti vahepealkirju ja ütle, mida sa Jalgpallihaigla kohta 

 a) kindlalt tead.               b) arvad, et tead.                c) tahaksid teada saada.
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2. Positiivne suhtumine
Jalgpallihaigla on praeguseks kasvanud Eesti 
suurimaks fänniorganisatsiooniks, millel on um-
bes 500 liiget. Jalgpallihaigla on kogu maailmas 
eriline selle poolest, et ei toeta mitte üht kind-
lat klubi, vaid riigi koondist. ________________
„Kui Läti ja Leedu käisid siin mängimas, siis 
me jõime nende fännidega enne mängu koos 
õlut. Teise riigi agressiivseid fänne paneb selline 
sõbralikkus imestama – kui neile tänavatel hoo-
pis heatahtlikult lehvitatakse,” räägib ühenduse 
juht Tarmo Kruusimäe. 

3. Eetiline käitumine
Jalgpallihaigla liikmed käituvad igal pool klubi 
fännieetika järgi. _____________ Nad ei aja segi 
mängu ja poliitikat ning austavad alati ka vastas-
meeskonda. Nad ei ole labased, ei ropenda ega 
tee kuidagi teisiti Eesti riigile häbi.

 b.  Loe teksti ja ütle, millised sinu arvamused olid õiged ning  millistele küsimustele said 
vastused. Proovi ise vastata küsimustele, millele tekstist vastust ei leidnud. 

Saage tuttavaks – Jalgpallihaigla!

1. Jalgpallihaigla – Eesti jalgpalli-
koondise fänniklubi
Jalgpallihaigla alustas tegevust 1994. aastal. Alguses 
käidi Eesti koondist toetamas ainult kodumängudel. 
_______________ Alati üritati meeskonnale võimalikult 
valjuhäälselt kaasa elada, vaatamata ümbritsejate kom-
mentaaridele. Tekkisid esimesed hüüdlaused ja lauluju-
pid, mida siiamaani edukalt kasutatakse.

4. Laul annab energiat
Eesti koondise fännid laulavad koondise toetu-
seks palju. _________________ Tarmo Kruusimäe 
on ka kirjutanud  populaarse fännilaulu „Eesti –
maailmameister!” sõnad. Laulu mõte on koon-
dist kiita ja innustada, mitte laulda tänasest reaal-
susest, näiteks „Eesti – maailma edetabelis nelja-
kümne kolmandaks!” 

5. Ostes fänniatribuutikat, 
toetad Eesti koondist
Kahe tegutsemisaasta jooksul on fännipoe tiim 
mõelnud välja mitmeid fännividinaid – müüak-
se salle, kindaid, mütse, märke, lippe, postreid. 
__________________ Igalt müüdud fänniasjalt 
maksab fännipood osa raha Eesti Jalgpallilii-
dule. Nii et sealt ostes toetab fänn otseselt Ees-
ti jalgpalli. Kui soovid saada Jalgpallihaigla liik-
meks, tutvu tingimustega lähemalt aadressil 
www.jalgpallihaigla.ee

3. Loe ülesande 2 b teksti veel kord ja leia järgmistele lausetele tekstis õige koht.

a. Hiljem hakati valmistama esimesi käsitsi värvitud jalgpallilippe, käima mängudel rahvus-
värvides ning sõitma ka välismängudele.

b. Isegi oma lauluraamat on välja antud.

c. Kõik asjad on muidugi kenasti sinimustvalged.

d. Nad toetavad oma meeskonda nii heas kui halvas häälekalt, kasutades kõikvõimalikku 
atribuutikat.

e. Samuti on klubi põhimõtteks olla positiivne, mitte sõimata ega kakelda vastaste toetajatega.
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4. a. Nimeta Eesti jalgpallureid, kes ei ole rahvuselt eestlased. Nimeta teisi tuntud inimesi 
Eestis, kes ei ole rahvuselt eestlased.

 b.  Töötage rühmas. Valige üks a-osas nimetatud inimestest ja koostage tema fänniklubi 
tutvustus. Pange lühidalt kirja järgmised punktid.

 

Selle inimese lühitutvustus. Klubi tegevusplaan ja põhimõtted.

Fänniklubisse astumise tingimused. Fänniklubi toetamise võimalused.

Teie 
vapiloom, 

mis 
iseloomustab

teie klubi 
kõige 

paremini.

Teie 
vapitaim,

mis 
iseloomustab 

teie klubi
kõige 

paremini.

 Teie klubi moto

Joonistage ka klubi vapp. 
Tutvustage oma klubi 
teistele.

KIRJUTAMINE 2

1. a.  Loe kiri läbi ja leia vastused järgmistele küsimustele.

 1.  Kes kirjutab ja kellele kirjutab? 2. Kas see on ametlik või mitteametlik kiri? 3. Mis eesmärk 
kirjutajal on? 

Turismifirma Bussike      Sander Paju
         Põllu tee 44–44
                                                                                Viljandi 11111
                                                                                 e-post: spaju@sp.ee
Pretensioon

Lugupeetud firmajuht!

Osalesin Teie firma korraldatud kolmepäevasel reisil „Mida huvitavat võib leida                       
Lõuna-Eestist?”, mis toimus 9.–11. juunini käesoleval aastal. Kahjuks ei saa ma      
toimunud reisiga kuidagi rahule jääda.

Esiteks oli buss meie reisiseltskonna jaoks liiga väike: ma ei saanud istuda koos 
oma kaaslasega, kellega olin reisile tulnud, vaid mind pandi istuma täiesti võõra 
neiu kõrvale.

Teiseks oli probleeme ajakavast kinnipidamisega: näiteks jäime esimesel päeval 
veerand tundi hiljaks õhtusele kontserdile Leigo järve ääres. Õnneks lasti meid 
küll sisse ja kontsert oli suurepärane.
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Järgmine probleem oli seotud öömajaga: me ei ööbinud kolmetärnihotellis nagu 
oli lubatud, vaid motellis. Minu tuba nägi välja nagu ühiselamu ja ma pidin 
magama ülemisel naril.

Samuti on mul pretensioon meie reisisaatja suhtes, kes oli väga noor ja seetõttu ka 
väheste kogemustega. Selle asemel, et tegeleda oma põhitööga, suhtles ta liiga 
palju reisil osalejatega.

Kokkuvõttes jäin küll rahule reisi programmi ja giidiga, aga nimetatud puuduste 
tõttu soovin, et te tagastaksite mulle 30% reisi maksumusest.

Vastuse eest ette tänades,      25.07.2008
SPaju

 b.   Kirjuta välja kõik pretensioonid, mis kirjutajal olid. Millised neist probleemidest on 
sinu arvates suured, millised keskmised ja millised väikesed?

2. a.  Leia ülesande 1 tekstist lausete a ja b lõpud. Ütle oma sõnadega, millal kasutatakse 
sidesõna vaid. Lõpeta laused c ja d oma sõnadega.

 a.  Ma ei saanud istuda koos oma kaaslasega, kellega olin reisile tulnud, vaid ___ .
 b.  Me ei ööbinud kolmetärnihotellis nagu oli lubatud, vaid ___ .
 c.  Reis ei kestnud kolm päeva, vaid ___ .
 d.  Giid ei olnud kogenud, vaid ___ .

 b.  Leia ülesande 1 tekstist lausete a ja b lõpud. Ütle oma sõnadega, millal kasutatakse 
sidesõna nagu. Lõpeta laused c ja d oma sõnadega.

 a.  Me ei ööbinud kolmetärnihotellis nagu ___ .
 b.  Minu tuba nägi välja nagu ___ .
 c.  Me ei söönud kaks korda päevas nagu ___ .
 d.  Meie buss oli nagu ___ .

3. a.  Kirjuta ülesande 1 tekstist välja sõnad või väljendid, millega a) kirja alustatakse ja 
lõpetatakse, b) teksti liigendatakse.

 Näide: 1) Lugupeetud firmajuht, 2) Esiteks

 b.  Leia tekstist järgmised väljendid. Lõpeta väljendid oma sõnadega.

Osalesin Teie firma korraldatud ____.
Kahjuks  ____.
Oli probleeme (millega?) ____.
Järgmine probleem on seotud (millega?) 

____.

Samuti on mul pretensioon  (mille kohta?) 
____.

Kokkuvõttes ____.
Eelnimetatud puuduste tõttu soovin, 

et ____.

GRAMMATIKALISA 37



M I S  O N  E E S T I S  H U V I TAVAT?6

86

M I S  O N  E E S T I S  H U V I TAVAT? 6

87

4.  Vali järgmisest loetelust kaks-kolm probleemi (võid ka ise probleeme lisada) ja kirjuta pre-
tensioon reisifirmale. Pööra tähelepanu kirja korrektsele sõnastusele ja vormistusele.

Reis oli pikem kui 
lubati.

Reis oli lühem kui 
lubati.

Reisikavast ei peetud 
kinni.

Toit oli maitsetu.

Giid oli ebakompe-
tentne.

Buss oli ebamugav. Reis oli igav. Reisikaaslased olid 
tüütud.

Ööbimiskoht ei 
olnud mugav.

Reis oli kallim kui 
alguses lubatud.

Reis ei olnud 
turvaline.

5.  Saad teise inimese kirjutatud pretensiooni. Kommenteeri kirja (kas pretensioonid on 
õigustatud, kas kiri on korrektne, kuidas reageeriksid sellele kirjale firmajuhina).

GRAMMATIKA 2

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

1. a.  Tutvu kahe sõnatüübi põhivormidega. Moodusta samad vormid tabeli all olevatest 
sõnadest.

I

Ainsus Mitmus

Nimetav (missugune?) pikk pikad

Omastav (missuguse?) pika pikkade

Osastav (missugust?) pikka pikki

II

Ainsus Mitmus

Nimetav (mis?) mõte mõtted

Omastav (mille?) mõtte mõtete

Osastav (mida?) mõtet mõtteid

 1.  kokk / kott / tekk / supp / trepp / jutt / lukk
 2.  võte / kate / kokkulepe / hüpe

 b.  Muuda ainsus mitmuseks.

I
1. Mulle meeldib pikk reis. 2. Pika reisi ajal saab palju näha. 3. Mõned inimesed ei naudi pikka 
reisi. 4. Pikal reisil saab leida ka palju uusi tuttavaid. 5. Ma unistan pikast reisist. 6. Tavaliselt 
jään ma pika reisiga alati rahule. 
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II
1. Mõnikord tuleb mulle pähe huvitav mõte. 2. Huvitava mõtte tekkimise jaoks on vaja aega. 
3. Mõnikord ootan huvitavat mõtet, aga seda ei tule. 4. Räägin siis kohe oma huvitavast 
mõttest sõbrale. 5. Kunagi ei tea, kuidas tema minu huvitavasse mõttesse suhtub. 6. Tavaliselt 
ei möödu mul ühtki päeva ilma huvitava mõtteta. 

Ü L E S

2.  Tõlgi sõnad. Kasuta joonel sobivat sõna. 

Sõnad

üles

 Laused

kirjutama 1. Pärast aarde peitmist ___ info selle asukoha kohta Internetti ___.

panema 2. Sealt saavad kõik soovijad aarde koordinaadid ___ ____.

otsima 3. Seejärel võivad nad aarde loodusest ___ ____.

leidma 4. Kui nad aarde ___ ___, siis võivad nad sealt midagi endale võtta.

P O O L E S T

3.  Vasta küsimustele. 

 Mille poolest on Eesti tuntud?   Näide: Selle poolest, et siin on palju puutumatut loodust.
 Mille poolest sarnanevad Tallinn ja Tartu?
 Mille poolest erinevad Pärnu ja Narva?
 Mille poolest on sinu kodukoht eriline?
 Mille poolest on sinu kodukoht ilus?

M I N E M A  /  S Õ I T M A  /  T U L E M A  /  K Ä I M A                    GRAMMATIKALISA 33

4. a.  Tõlgi. Selgita oma sõnadega, millal kasutame sõnu käima, sõitma, minema (lähen), 
tulema. 

1.  Lähme homme Soome.   ß
      Millega me läheme? Lennukiga.

= Sõidame homme Soome.   ß
Millega me sõidame? Lennukiga.

2.  Millega me Soomest tagasi    
    tuleme? Laevaga.

= Millega me Soomest tagasi sõidame? Laevaga.

                                  3. Käisin eile Soomes. Millega sa käisid? Laevaga.   ß

   
 b. Kasuta joonel sobivat sõna käima, minema, tulema või sõitma õiges vormis. Mõnda 

kohta sobib mitu sõna.

1. Ma ___ homme Saaremaale puhkama. 2. Millega sa sinna ___? 3. Arvatavasti ___ autoga ja 
muidugi ka praamiga. 4. Kas sa oled varem Saaremaal ___? 5. Ei ole, aga olen ___ mitu korda Hiiu-
maal. 6. Need mõlemad saared on imeilusad, sinna tõesti tasub ___ . 7. Ma arvan ka, et Saaremaa 
on suurepärane koht, kus ___ puhkust veetmas.

ß

ß
ß


