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VIIES PEATÜKK “SAAME KOKKU!” 
 

Ülesanne nr 3 

1. Mees ja naine istuvad bussis.   õige 

2. Naine tahab lennujaama minna.   vale 

3. Buss sõidab Tallinnasse.    õige 

4. Mees tahab naisega rääkida.   õige 

5. Mees õpib ülikoolis matemaatikat.  vale 

6. Mehele meeldib ülikoolis õppida.   vale 

 

Ülesanne nr 5 

1. Mees arvab, et naine õpib prantsuse keelt.  

2. Naise kotis on hispaaniakeelsed raamatud.  

3. Mees käib Tartus klubides. 

4. Naine läheb Tallinnas äärelinna.  

5. Buss jõuab bussijaama. 

 

Ülesanne nr 14 

1. Mees ja naine istuvad suures liinibussis. 

2. Bussi aknal on silt „Tartu – Tallinn”.  

3. Buss sõidab Tallinn-Tartu maanteel.  

4. Naine ei soovi lennujaama peatuses maha minna.  

5. Ta soovib väljuda bussijaamas. 

6. Naine ei ela Prantsusmaal.  

7. Noormees küsib, kas naine õpib ülikoolis.  

8. Noormees õpib esimesel kursusel.  

9. Noormehele ei meeldi kogu aeg loengus käia.  

10. Noormees käib tihti Tartus  

11. Ta käib Tartu klubides. 

12. Naine ei käinud peol.  

13. Naine elab Tallinna äärelinnas. 

14. Noormees arvab, et nad võiksid kohtuda ülikooli kohvikus. 

15. Naine arvab, et nad kohtuvad juba esimeses loengus. 

 

Ülesanne nr 15  

Esimene vorm 

Mis? 

Teine vorm + -s 

Kus? 

  

Esimene vorm 

Mis? 

Teine vorm + -l 

Kus? 

  

kino kinos disko diskol 

raamatukogu raamatukogus pangakonto pangakontol 
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kodu  kodus töö  tööl 

ööklubi  ööklubis sünnipäev  sünnipäeval 

suvila  suvilas rabamatk  rabamatkal 

haigla  haiglas kursus kursusel 

saun saunas näitus  näitusel 

lennujaam  lennujaamas koolitus  koolitusel 

sadam  sadamas võistlus  võistlusel 

mets metsas üritus üritusel 

trenn  trennis reis  reisil 

baar  baaris ball ballil 

veeb veebis festival festivalil 

veekeskus  veekeskuses parkimisplats parkimisplatsil 

kohvik  kohvikus koosolek koosolekul 

kirik kirikus klassikokkutulek klassikokkutulekul 

park pargis lauluväljak  lauluväljakul 

instituut  instituudis mänguväljak  mänguväljakul 

pank pangas kontsert  kontserdil 

pood poes tutvumissait tutvumissaidil 

rand rannas laat  laadal 
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mängutuba  mängutoas turg  turul 

loomaaed  loomaaias pidu  peol 

 

Ülesanne nr 19 

Missugune? Kus? Teine vorm + -s Kus? Teine vorm + l 

hea heas poes heal peol 

rahvarohke rahvarohkes poes rahvarohkel peol 

suur suures poes suurel peol 

uus uues poes uuel peol 

lõbus lõbusas poes lõbusal peol 

põnev põnevas poes põneval peol 

igav igavas poes igaval peol 

kuum kuumas poes kuumal peol 

kallis kallis poes kallil peol 

väike väikses poes väiksel peol 

tavaline tavalises poes tavalisel peol 

eriline erilises poes erilisel peol 

vaikne vaikses poes vaiksel peol 

õudne õudses poes õudsel peol 

pime pimedas poes pimedal peol 

tore toredas poes toredal peol 

jube jubedas poes jubedal peol 

lahe lahedas poes lahedal peol 

äge ägedas  poes ägedal peol 

kohalik kohalikus poes kohalikul peol 

vajalik vajalikus poes vajalikul peol 

imelik imelikus poes imelikul peol 
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Ülesanne nr 22 

1. Vaikses kohvikus … 

2. Rahvarohkes kaubanduskeskuses … 

3. Raskes trennis … 

4. Ägedal sünnipäevapeol … 

5. Huvitaval koolitusel … 

6. Kuumas saunas … 

7. Kohalikul turul … 

8. Igaval koosolekul … 

9. Kallis autopoes … 

10. Lõbusas seltskonnas …. 

11. Pimedas ööklubis … 

 

Ülesanne nr 29 

1. Eestlased armastavad tähtpäevi tähistada.   Natalja 

2. Eestlased hindavad oma riiki kõrgelt.   Sofia 

3. Soojal aastaajal on Eesti inimesed rõõmsamad.  Sofia 

4. Eestlastega on kerge suhelda.    Ricardo 

5. Eestlased arvestavad teineteisega.    Ricardo 

6. Eestlasi on mõnikord natuke raske mõista.   Ernesto 

7. Eestis on arenenud moodne tehnoloogia.   Natalja 

8. Eestlased on alguses veidi kinnised.    Ricardo, Sofia 

9. Eestis on lihtne suhelda, sest inimesed oskavad inglise keelt. Ricardo 

10. Eestlased ei näita oma emotsioone.    Ernesto 

 

Ülesanne nr 34 

Esimene vorm 
Mis? 

Kuhu? Kus? Kust? 

 -le -l -lt 

töö tööle tööl töölt 

disko diskole diskole diskolt 

pidu peole peol peolt 

reis reisile reisil reisilt 

koosolek koosolekule koosolekul koosolekult 

kursus kursusele kursusel kursuselt 

 -sse -s -st 
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kohvik kohvikusse kohvikus kohvikust 

veekeskus veekeskusesse veekeskuses veekeskusest 

kirik kirikusse kirikus kirikust 

haigla haiglasse haiglas haiglast 

ööklubi ööklubisse ööklubis ööklubist 

 lühivorm -s -st 

baar baari baaris baarist 

lennujaam lennujaama lennujaamas jaamast 

trenn trenni trennis trennist 

kino kinno kinos kinost 

maja majja majas majast 

pood poodi poes poest 

mängutuba mängutuppa mängutoas mängutoast 

raamatukogu raamatukokku raamatukogus raamatukogust 

park parki pargis pargist 

pank panka pangas pangast 

rand randa rannas rannast 

lasteaed lasteaeda lasteaias lasteaiast 

NB! kodu koju kodus kodust 

 

Ülesanne nr 37 

 

Võimalikud vastused 

 

1. 

A: Kas te lähete sünnipäevale? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju tort ja lilled käes. 

 

2.  

A: Kas te lähete randa? 
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B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju ujumisriided seljas. 

 

3. 

A: Kas te lähete parki? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju koer kaasas.  

 

4. 

A: Kas te lähete koosolekule? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Kell saab kohe kümme. 

 

5. 

A: Kas te lähete metsa? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju korv käes. 

 

6. 

A: Kas te lähete ööklubisse? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Kell on ju kaks öösel. 

 

7. 

A: Kas te lähete eesti keele kursusele? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju õpikud kotis.  

 

8. 

A: Kas te lähete ballile? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on nii pidulikud riided seljas.  

 

9. 

A: Kas te lähete baari? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on kohe selline nägu peas. 

 

10. 

A: Kas te lähete lasteaeda? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on ju lapsed kaasas.  

 

11. 
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A: Kas te lähete lennujaama? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Te pidite ju välismaale lendama. 

 

12. 

A: Kas te lähete trenni? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Teil on nii suur kott kaasas. 

 

13. 

A: Kas te lähete kohvikusse? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Te käite seal ju iga päev. 

 

14. 

A: Kas te lähete raamatukokku? 

B: Miks te nii arvate? 

A: Lihtsalt arvan nii. 

 

Ülesanne nr 39 

1. Minu abikaasal oli sel aastal juubel ja ma korraldasin talle üllatuspeo: kutsusin peole 

kõik tema sõbrad ja sugulased. 

2. Hommikul viis abikaasa lapsed lasteaeda ja läks ise töökoosolekule. 

3. Palusin, et ta läheks pärast tööd lastega kinno või mängutuppa ja tuleks koju alles 

õhtul. 

4. Kui abikaasa oli lahkunud, sõitsin mina  kohe autoga toidupoodi ja ostsin viis torti, viis 

kringlit ja sada õhupalli. 

5. Viisin toidud ja õhupallid koju ja läksin kohalikule turule. 

6. Olin turul peaaegu tund aega ja ostsin veel igasugust toidukraami. 

7. Siis sõitsin kaubanduskeskusesse ja ostsin kasti šampust. 

8. Kui ma kaubanduskeskusest koju jõudsin, oli kell juba neli. 

9. Istusin natuke aega kodus  ja mõtlesin, mis veel on vaja teha.  

10. Hakkasin internetis surfama ja oma abikaasa lemmikmuusikat otsima. 

11. Kella kuueks olid mul ettevalmistused tehtud ja külalised olid ka juba meie ägedale 

peole kohale jõudnud. 

12. Ootasime vaikselt ja kui abikaasa koos lastega lõpuks koju jõudis, hüüdsime kõik koos: 

“Palju õnne sünnipäevaks!” 
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Ülesanne nr 45 

 

 Tekst “Eksinud 
seeneline” 

Tekst “Mis siis? See info on 
mõlemas 
tekstis 

Seda infot ei 
ole üldse 

1. Mees ja naine 

kohtusid naise 

kodus. 

          
          õige 

   

2. Mees ja naine 

kohtusid mehe 

kodus. 

          
       õige 

3. Naine nägi 

väga ilus välja. 

       
       õige 

  

4. Mees nägi 

väga ilus välja. 

     õige    

5. Naine oli väga 

hästi riides. 

        õige   

6. Mees oli väga 

hästi riides. 

         õige 

7. Naisele 

tundus mees 

natuke imelik. 

 
 
       õige 

   

8. Mehele 

tundus naine 

natuke imelik. 

       
       õige 

9. Mees hakkas 

kohe naisega 

rääkima. 

          
       õige 

10. Naine 

hakkas kohe 

mehega 

rääkima. 

 
 
        õige 
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11. Naine kartis 

seda meest 

natuke. 

    
 
     õige 

   

12. Mees kartis 

seda naist 

natuke. 

   
 
       õige 

  

13. Mehele 

meeldis see 

naine kohe. 

          
 
       õige 

  

14. Naisele 

meeldis see 

mees kohe. 

 
         
        õige 

   

15. Mees ja 

naine kohtusid 

varsti jälle. 

   
 
       õige 

 

16. Mees ja 

naine abiellusid 

varsti. 

  
  

  
 
   õige 
 

17. Mees ja 

naine on nüüd 

õnnelikus 

abielus. 

         
 
        õige 

 

 

Ülesanne nr 50 

1. Kursustel on kerge tuttavaid leida, sest teil on ju ühesugused huvid.  õige 

2. Kui keegi kutsub sind mingile üritusele, siis mine ainult siis, kui tead, et seal on toredad 

inimesed.          vale 

3. Kui lähed mõnele peole üksi, siis on loomulik, et teised sind natuke imelikult vaatavad.  

          õige 

4. Kui ülemus kutsub sind oma sünnipäevale, siis mine kindlasti kohale.  õige 

5. Kui vana sõber ei ole sulle kaua helistanud, siis ei taha ta sinuga suhelda. vale 

6. Kui vana sõber ei ole sulle kaua helistanud, siis helista talle ise.   õige 

7. Nutirakenduste abil suhtlemine on isegi parem kui päriselus suhtlemine.  vale 

8. Tänapäeval võivad kõik minna ka üksi ööklubisse või baari.   õige 

9. Tuttavaid võib tänapäeval leida ka nutirakenduste abil.    õige 

10. Võid osaleda ka sellisel kursusel, mis sulle tegelikult huvi ei paku.   vale 

 


