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KOLMAS PEATÜKK “PALJU ÕNNE!” 
 

Ülesanne nr 3 

1. Mehel oli sünnipäev.       vale 

2. Esimene külaline tuli üksi.       õige 

3. Esimene külaline oli natuke haige.     vale 

4. Esimene külaline kinkis sünnipäevalapsele ainult lilled.   vale 

5. Sünnipäevalapsel oli kingituse üle hea meel.   õige 

 

Ülesanne nr 5 

1. Teine külaline oli mees.       vale 

2. Teine külaline jäi hiljaks.        vale 

3. Külaline tegi sünnipäevalapsele komplimente.    õige 

4. Sünnipäevalaps sai lilled ja väga väikese kingituspaki.   vale 

5. Sünnipäevalaps kutsus külalise edasi teiste juurde.   õige 

 

Ülesanne nr 7 

1. Kolmas külaline tuli üksi.  

2. Kolmas külaline hilines veidi.  

3. Kolmas külaline kinkis tordi.  

4. Kingituspakk oli väga raske.  

5. Sünnipäevalaps palus külalisel aidata kink tuppa  viia.  

 

Ülesanne nr 9 

1. Sünnipäevalaps avas kingipakid pärast söömist.  

2. Esimesena avas sünnipäevalaps Andrese kingituse. 

3. Esimeses pakis oli laualamp.  

4. Teisena avas sünnipäevalaps Merikese kingituse.  

5. Teises pakis oli laelamp.  

 

Ülesanne nr 11 

Viimases pakis on veel üks lamp: põrandalamp.  

 

Ülesanne nr 17 

 

1. Ühel naisel oli sünnipäev.  

2. Talle tuli palju külalisi.  

3. Esimene külaline tuli üksi, sest tema naine jäi haigeks.  

4. Sünnipäevalapsel oli hea meel, et vähemalt mees sai tulla.  

5. Esimene külaline tõi sünnipäevalapsele lilled ja suure paki.  

6. Teine külaline oli väga lõbus.  

7. Ta tegi sünnipäevalapsele komplimendi.  

8. Sünnipäevalaps nägi tõesti väga kena välja.  

9. Ka teiselt külaliselt sai sünnipäevalaps lilled ja kingituspaki.  
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10. Kolmas külaline jäi pisut hiljaks, sest ta pidi bussi ootama.  

11. Kolmas külaline tõi koogi ja ühe raske paki.  

12. Külalised sõid ja jõid ning ajasid juttu.  

13. Siis tegi sünnipäevalaps kingid lahti.  

14. Esimeses pakis oli laualamp.  

15. Teisest pakist tuli välja laelamp. 

16. Kui sünnipäevalaps avas kolmanda paki, tegi ta suured silmad, sest nägi seal 

põrandalampi.  

17. Kokkuvõttes oli sünnipäevalaps kingituste üle üsna üllatunud.  

 

Ülesanne nr 18 

 

 olema  tulema  panema  pesema 

  

pidama 

  

nägema  tegema  

ma olin tulin panin  pesin  pidin  nägin  tegin 

sa olid tulid panid pesid pidid nägid tegid 

ta oli tuli pani pesi pidi nägi tegi 

me olime tulime  panime pesime pidime nägime tegime 

te olite tulite panite  pesite  pidite nägite tegite 

nad olid tulid panid pesi pidid nägid tegid 

ei olnud  tulnud pannud  pesnud  pidanud  näinud  teinud  

 

 

 saama jääma tooma sööma jooma  

ma sain  jäin  tõin  sõin  jõin  

sa said  jäid tõid  sõid jõid  

ta sai jäi  tõi  sõi jõi 

me saime jäime  tõime  sõime jõime 

te saiite jäite  tõite  sõite jõite 

nad said jäid  tõid  sõid jõid 

ei saanud jäänud toonud  söönud joonud 
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Ülesanne nr 20 

1. Minu vanavanaemal oli eile sünnipäevapidu.  

2. Ta sai  sada aastat vanaks!  

3. Sünnipäeval oli vähemalt sada külalist!  

4.  Sünnipäevale tuli isegi Eesti president, kuigi ta jäi natuke hiljaks.  

5. Juubilar sai presidendilt lilled.  

6. President tõi vanavanaemale ka roosad villased sokid. 

7. Ma ei näinud, kas president tõi veel midagi, vist ei toonud. 

8. Siis tegime kõik koos pilti. 

7. Inimesi oli peol nii palju, et me pidime toole juurde tooma. 

9. Aga sellest ei olnud midagi, sest kõik sõid ja jõid  ja olid rõõmsad.  

10. Me tegime vanavanaemale ka suure tordi ja kui juba pime oli, siis panime tordil küünlad 

põlema. 

11. Üks väike laps tuli tordi juurde  ja puhus kohe kõik küünlad ära. 

12. See oli väga naljakas. 

 

Ülesanne nr 24 

 

Soovid Vastused 

1. Palju õnne!  Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

2. Häid pühi!  Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 
Samad sõnad! 
Sulle ka! 

3. Terviseks! Terviseks! 

4. Head uut aastat! Aitäh-aitäh! 
Head uut aastat! 
Samad sõnad! 
Sulle ka! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

5. Soovin õnne! Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

6. Õnnitlen juubeli puhul! Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 
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7. Head vabariigi aastapäeva! Aitäh-aitäh! 
Samad sõnad! 
Sulle ka! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

8. Palju õnne pisitütre sünni puhul! Aitäh-aitäh!  
Aitäh! Ma olen nii õnnelik! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

9. Palju õnne kooli lõpetamise puhul! Aitäh-aitäh!  
Aitäh! Ma olen nii õnnelik! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 
Tänan! Uskumatu, et see on läbi. 

10. Head vana aasta lõppu! Samad sõnad! 
Sulle ka! 

11. Hoian pöialt! Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

12. Jõudu tööle! Jõudu tarvis! 

13. Head reisi! Aitäh-aitäh!  
Aitäh. Varsti näeme! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

14. Ole tubli! Aitäh-aitäh! 
Ma püüan! 
Samad sõnad! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 
Sina ka! 

15. Saa ruttu terveks! Aitäh-aitäh! 
Ma püüan! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

16. Päikest! Aitäh-aitäh! 
Suur-suur aitäh! 

Suur tänu! 

17. Ole terve! Aitäh-aitäh! 
Samad sõnad! 
Sina ka! 
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18. Hoia end! Ma püüan! 
Samad sõnad! 
Sina ka! 

19. Head isu! Head isu! 

 

 

Ülesanne nr 28 

1. Seda püha tähistavad inimesed tavaliselt õues.  jaanilaupäev, jaanipäev, 

muinastulede öö 

2. Sellel pühal käivad inimesed kirikus.    jõululaupäev 

3. Sellel päeval saavad inimesed kingitusi.   jõululaupäev, emadepäev 

4. Sellel päeval käivad inimesed mere ääres.   muinastulede öö 

5. Sellel päeval kannavad inimesed spetsiaalseid riideid. mardipäev, kadripäev 

6. Sellel päeval saavad lapsed palju kommi.   mardipäev, kadripäev 

7. Sellel päeval söövad inimesed igal aastal enam-vähem sama toitu.  jõululaupäev 

8. Sellel päeval toimub võistlus.    emakeelepäev 

9. Sellel päeval saavad mõned inimesed kingiks raamatu. teadmistepäev 

10. Sellel pühal käivad inimesed kalmistul.   hingedepäev 

11. Sellel pühal kingivad inimesed palju lilli.   emadepäev, naistepäev, 

teadmistepäev,  

12. Sellel pühal lähevad inimesed hilja magama.  vana-aastaõhtu 

13. Sellel pühal on inimesed tavaliselt kodus.   jõululaupäev 

14. Sellel pühal sõidavad inimesed sageli linnast välja. jaanilaupäev, jaanipäev, 

muinastulede öö 

15. Sellel pühal vaatavad paljud inimesed telerit.  Eesti iseseisvuspäev 

 

Ülesanne nr 41 

1. Šokolaadimassaaž on meeldiva aroomiga. 

2. Kui sööte pimedas ruumis, siis on toidul maitse teistsugune. 

3. Langevarjuhüpe ei ole üldse ohtlik. 

4. Hobusega ratsutamine sobib kõigile soovijatele. 

5. Enne fotosessiooni tehakse teile ka ilus meik. 

6. Jetisõiduks peab teil olema soov midagi uut proovida. 

7. Lamborghiniga saab sõita ainult koos instruktoriga. 

8. Seebi valmistamise kursusel saate teha seebi eri lõhnaga. 

9. Põgenemistoast saavad välja targad inimesed. 

 


