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SEITSMES PEATÜKK “SOOVIKSIN AEGA KINNI PANNA” 
 

Ülesanne nr 2 

1. Naine helistab ilusalongi.        vale 

2. Naine soovib kohe juuksuri juurde tulla.      vale 

3. Naine soovib lasta juukseid lõigata ja soengu teha.    õige 

4. Naist huvitavad ka teenuste hinnad.      vale 

5. Naist huvitab ka juuste värvimine.      õige 

 

Ülesanne nr 4 

1. Juuksur peab meeldima Paulale.  

2. Juuksurisse tuleb helistaja koos Paulaga.  

3. Paula kardab juuksurit ja tahab ära joosta.  

4. Paula peab efektne välja nägema reedel.  

5. Juuksur soovitab teha pähe värvilised triibud.  

 

 

Ülesanne nr 6 

Helistaja tahab tegelikult salongi tuua oma koera, kes peab võistlustel efektne välja nägema.  

 

Ülesanne nr 12 

1. Ma sooviksin aega kinni panna.  

2. Mis kellaks te aega tahaksite? 

3. Mulle sobiks tulla homme kell kümme.  

4. Väga hea. Mis me siis homme teeme, kas te sooviksite juukseid lõigata või värvida?  

5. Ma tahaks juukseid lõigata ja ka soengu teha.  

6. Kas oskaksite öelda, kas sooviksite föönisoengut või rullisoengut? 

7. Rullisoeng oleks ikka parem.  

8. Selge. Siis ma peaks teile pikema aja broneerima.   

9.  Väga hea. Ja mu pea ei ole puhas. Kas te enne lõikamist peseksite ka? Ma võtaksin oma 

šampooni kaasa. Ja ehk oskaksite nõu anda, mida peale pesemise ja soengu veel võiks teha?  

10. Äkki sooviksite värvida?  

11. Miks mitte, võiks triibud teha. 

12. Hea mõte, triibud sobiks teile suurepäraselt! 

 

Ülesanne nr 13 

1. Kas te saaksite mind aidata?  

2. Kas sa istuksid teise kohta?  

3. Kas te tuleksite eest ära?  

4. Kas sa annaksid mulle nõu?  

5. Kas te aitaksite mul seda kotti tõsta?  

6. Kas sul homme oleks aega?  

7. Kas te sooviksite midagi juua?  

8. Kas sa tooksid mulle natuke vett?  
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9. Kas te läheksite teise kohta suitsetama?  

10. Kas sa räägiksid palun natuke kõvemini?   

 

Ülesanne nr 15 

1.  

Administraator: Juuksurisalong kuuleb. Kas soovite aja broneerida? Mis kell? 

Klient: Ma tahaksin juuksurisalongis olla  kella kümnest kuueni. Mul on terve päev vaba ja 

midagi muud pole teha.  

 

2.  

Administraator: Teie juuksur on kahjuks veel kinni. Kas te istuksite pisut ja jooksite tassikese 

kohvi? 

Klient: Jah, hea meelega. Palun kas te tooksite mulle ka kaks lihapirukat ja ühe 

vahukoorekoogi?  

 

3.  

Juuksur: Kas te ütlesite, et sooviksite samasugust soengut nagu on teie naabril? Kahjuks ma 

ei ole teie naabrit näinud! 

Klient: Pole hullu! Te võiksite lihtsalt teha natuke ilusama soengu kui minu naabril on! 

 

4.  

Juuksur: Kas te võtaksite palun mütsi ära, enne kui ma lõikama hakkan. 

Klient: Oi, vabandust, ma ei märganud, et siin on daamid. 

 

5.  

Juuksur: Ma küsiksin veel, et kas te sooviksite värvida ka?  

Klient: Jah, tingimata. Ja vahet pole, mis värvi. Kui mulle ei meeldi, siis võib ju kohe teist värvi 

värvida.  

 

6.  

Juuksur: Nii, ongi kõik valmis. Kas te maksaksite palun kassasse?  

Klient: Jah, kohe!  Teate, teie juures oli nii mõnus olla. Kas ma saaksin teie juurde  ka 

homseks ja ülehomseks aja kinni panna? 

 

7.  

Klient: Kas teeksite mulle palun samasugune toreda soengu, nagu eelmine kord? 

Juuksur: Teie juuksed on nii pikad, et eelmine kord te küll ei saanud minu juures käia. Ma 

töötan juuksurina alles kolm aastat.  

 

8. 

Ülemus: Ma tahaksin teada, miks te alati tööajal juuksuris käite? 

Alluv: Aga minu juuksed kasvavad ju ka tööajal. 

 

9.  
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Juuksur: Kas te sooviksite siis juukseid natuke lühemaks lõigata?  

Klient: Ei soovi. Aga kas te võiksite nad mul lihtsalt ära kammida? 

 

10.  

Klient: Oi, kui ilus soeng! Tahaksin teid kohe südamest tänada. Olete tõeline meister! 

Juuksur: See ei ole veel soeng, ma lihtsalt pesin teie pea ära. 

 

Ülesanne nr 16 

1. Kas sa saaksid mulle nädalavahetuseks oma autot  laenata? Ma tahan seenele minna. 

2. Kas sa istuksid teise kohta?  

3. Kas sa annaksid mulle nõu?  

4. Kas sul oleks homme aega, mul on vaja remonti teha? 

5. Kas sa tooksid mulle poest šokolaadi? 

6. Kas sa läheksid homme minu asemel kooli lastevanemate koosolekule?. 

7. Kas sa aitaksid mul homme koera pesta? 

8. Kas sa viiksid mind pärast tunde autoga koju?  

9. Kas sa ostaksid mulle paki suitsu?  

10. Kas sa pargiksid minu auto ära?  

11. Kas sa laenaksid mulle oma telefoni?. 

12. Kas sa saadaksid mind pärast kursust koju? 

13.  Kas sa näitaksid mulle fotosid, mis sul mobiilis on? 

14. Kas sa ütleksid mulle, kui vana sa oled? 

15. Kas sa annaksid mulle korraks oma kammi? 

16. Kas sa paneksid korraks silmad kinni? 

17. Kas sa sooviksid tassi kohvi? 

 

Ülesanne nr 18 

Võimalikud vastused 

 

1. Kas oleks võimalik osta kuupilet?      a, d, k 

2. Kas ma peaksin pesemisasjad kaasa võtma?    a, d, k 

3. Kas ma saaksin esimene kord lihtsalt pealt vaadata, ma kardan natuke? a, k 

4. Kas te jõuaksite selle paari tunniga valmis teha?   b, c, f, g, h, i, j 

5. Kas te näitaksite mulle mingeid näidiseid?    b, c, f, h, i 

6. Kas te teeksite valuvaigistava süsti ka?     b, h  

7. Kas te soovitaksite, mis mulle sobib?     a, b, d, e, f, g, h, i, l 

8. Kas te võiksite  mulle öelda, mis on juhtunud?  

 Ma ise ei saa sellest midagi aru.      b, j 

9. Kas te aitaksite mul selle tööle panna?     d, l 

10. Ma tahaksin kümme kilo alla võtta.     a, e 

11. Ma ootaksin siin kuni töö valmis saab.     c, f, i, j  

12. Ma  sooviksin pesta ka. Täna on nii hirmus ilm.  j 
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Ülesanne nr 27 

1. Eksootiliste loomade sõnnikust saab kiiresti komposti teha.     vale 

2. Sõnnikust tehtud kompost on üsna odav.     vale 

3. Sõnnikust tehtud kompost on väga kasulik.     õige 

4. Külmkambris käivad ainult haiged inimesed.     vale  

5. Külmkamber ravib mitmeid terviseprobleeme.    õige 

6. Külmkambris on inimestel seljas soojad riided.    vale 

7. Kauplustest Sõbralt Sõbrale saab mõnesid asju ka tasuta.   vale  

8. Kauplused Sõbralt Sõbrale võtavad vastu igasuguseid kaupu.  õige 

9. Kaupluste Sõbralt sõbrale tulu läheb inimestele, keda on vaja abistada. õige 

 

Ülesanne nr 29 

Ainsuse kolmas 
vorm 
 

Mitmuse kolmas 
vorm 
 

Ainsuse kolmas 
vorm 
 

Mitmuse kolmas 
vorm 
 

õpetajat õpetajaid fotot fotosid 

liblikat  liblikaid autot  autosid 

pliiatsit pliiatseid lifti lifte 

bakterit baktereid ruumi ruume 

kollast kollaseid treppi treppe 

punast punaseid palli  palle 

sinist siniseid lille  lilli 

tumedat tumedaid sääske sääski 

pimedat  pimedaid lindu  linde 

heledat heledaid õnnelikku õnnelikke 

väikest väikseid ohtlikku  ohtlikke 

inimest inimesi imelikku  imelikke 
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eestlast  eestlasi ämblikku ämblikke 

naist naisi õuna  õunu 

meest mehi tarka  tarku 

last lapsi vana  vana 

kummitust kummitusi pikka pikki 

suurt suuri musta  musti 

noort  noori koera  koeri 

hiirt  hiiri kohta  kohta 

 

Ülesanne nr 32 

1. Ta kardab suuri koeri.  

2. Ta vaatab pikki inimesi. 

3. Ta kardab lifte. 

4. Ta imetleb punaseid õhupalle. 

5. Ta koristab treppe. 

6. Ta armastab oma õpetajaid. 

7. Ta ei armasta hiiri. 

8. Ta imetleb tarku naisi. 

9. Ta imetleb tarku mehi. 

10. Ta kardab ohtlikke baktereid. 

11. Ta ei armasta sääski. 

12. Ta vaatab suuri liblikaid. 

13. Ta koristab musti ruume  

14. Ta armastab vanu inimesi. 

15. Ta ei karda väikseid ämblikke. 

16. Ta imetleb noori eestlasi. 

17. Ta ei armasta punaseid autosid. 

18. Ta vaatab kollaseid lilli. 
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Ülesanne nr 42 

Tabel A 

Esimene vorm Teine vorm Kolmas vorm 

üks ühe  üht (ühte) 

kaks  kahe kaht (kahte) 

kolm kolme kolme 

neli nelja nelja 

viis viie viit 

kuus kuue kuut 

seitse seitsme seitset 

kaheksa kaheksa kaheksat 

üheksa üheksa üheksat 

kümme kümne kümmet 

üksteist üheteistkümne ühtteist 

kaksteist kaheteistkümne kahtteist 

 

Tabel B 

Mis kellast mis 
kellani? 

 Teine vorm + -st ja -ni 

13.00-14.00 ühest kaheni 

15.00-16.00 kolmest neljani 

17.00-18.00 viiest kuueni 

19.00-20.00 seitsmest kaheksani 

21.00-22.00 üheksast kümneni 

13.30-14.30 poole kahest poole kolmeni 

14.30-17.30 poole kolmest poole kuueni 

19.30-22.30 poole kaheksast poole üheteistkümneni 
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Tabel C 

 

enne/pärast mis kella? enne/pärast + III vorm 

10.00 kümmet 

12.00 kahtteist 

13.00 üht 

14.00 kaht 

18.00 kuut 

21.00 üheksat 

 

 


