5. tunni teema on: Reis -reisi/ma reisid, kuhu sa reisid?
Kas reisid või reied? Mis vahe sel on?
Reis, reisi/ma, reisi/da, mitmuse nimetav = REISID (matkat)
Reis => REIED (reidet)
Ene helistab bussijaama infotelefonile:
INFO: Tallinna bussijaam.
ENE: Öelge palun, mis kell väljuvad hommikul bussid Võrru?
INFO: Kell 7.45 ja 10.20.
ENE: Aga Tartusse?
INFO: Tartusse läheb hommikul palju busse. Ekspressid on näiteks kell 6.30 ja 9.50. Kiirbussid on
7.10 ja 8.45.
ENE: Kui kaua buss Tartusse sõidab?
INFO: Ekspressbuss kaks ja pool tundi. Kiirbuss läheb kolme tunniga. Näiteks see buss, mis väljub
6.30, saabub Tartusse kell 9.00. Kiirbussid peatuvad ka Kosel, Mäos ja Põltsamaal.
ENE: Kas te Tartust Võrru minevaid busse ka oskate ütelda?
INFO: Jaa. Kas hommikul?
ENE: Ei, õhtupoolikul.
INFO: Kell 17.20 on näiteks kiirbuss. Kell 16.00 on üks aeglane buss.
ENE: Kas pileteid saab bussist või tuleb kassast osta?
INFO: Kassast on muidugi kindlam. Aga bussid ei ole tavaliselt väga täis, nii et ma arvan, et saate
ka bussi pealt.
ENE: Kui palju maksab pilet Tartusse ja Tartust Võrru?
INFO: Tartusse on sõltuvalt bussifirmast umbes 80 krooni, tartust Võrru umbes 30.
ENE: Kas üliõpilastele soodustusi on?
INFO: Rahvusvahelise üliõpilaspiletiga saab 20 % hinnaalandust. Mõnedel firmadel on ka Eesti
üliõpilaspiletiga soodustusi. Näiteks 6.30 Tartu buss on poole hinnaga.
ENE: Suur tänu teile! Head aega!
INFO: Head aega!
Harjoitus: Miten seuraavat kellonajat sanotaan aikataulutiedustelussa ja miten kaverin kanssa
keskusteltaessa? 7.10; 20.45; 21.50; 10.10; 12.55.

Harjoitus: Täydennä matkustusaiheiset lauseet komitatiivin
(-ga) ja abessiivin (-ta) muodoilla.
1. Eile hakkasime …………………… arutama, kuhu puhkuse ajal sõita.

sõber

2. Ja …………………… koos sõidaksime.

kes

3. Tema ütles, et võiksime minna koos ……………………… .

Jüri

4. Mina ei taha …………………… kuhugi sõita.

tema

5. Lõpuks otsustasime, et läheme ilma ……………………… kahekesi.

Jüri

6. Järgmine suur probleem oli: ………………… sõita.

mis

7. …………………… on romantiline, aga raske.

jalgratas

8. …………………… on liiga tavaline.

auto

9. …………………… sõitmiseks ei ole meil raha.

lennuk

10. Otsustasime sõita …………………… mööda jõge linnani ja sealt jalgrattad
üürida.

paat

11. Probleeme oli nii palju, et pidime end lohutama: ……………………………
oleks inimese elu igav.

probleemid

Vestlus: Hotellis
Vabandage palun, kus asub Pargi hotell?
Pargi hotell? See on päris kaugel. Peate sõitma bussiga number 22 umbes 15 minutit.
Kus (bussi number) 22 peatub?
Peatus on bensiinijaama juures. Minge üle tee ja keerake kohe ümber nurga.
Selge. Ja buss sõidab umbes veerand tundi?
Jaa. Te peate maha minema metsa peatuses.
Kas hotell on bussipeatuse lähedal?
Üsnagi. Kui te maha lähete, siis pöörake vasakule ja minge läbi pargi. Aga praegu on juba
pime, võtke parem takso.
Jah, teil on õigus, mul on vist tõesti parem takso võtta.
Taksojuht: Olemegi kohal.
Reisija: Mis on mu arve?
Taksojuht: 75 krooni, palun!
Reisija: Vabandage, kas ma võiksin saada kviitungi?
Taksojuht: Jaa, palun.
Reisija: Aitäh, head õhtut!

PARGI HOTELL. maja juht:
I
korrus

●

vastuõtt

←

●

ajalehekiosk

→

●

restoran, postkontor→

●

pank, kauplused

←

●

ilusalong

←

●

apteek

→

IV
korrus
V
korrus

●

saun, bassein, baar

●

konverentsisaal

VI
korrus

●

ööklubi

II
korrus
III
korrus

Retsepsioonis:
●

Tere õhtust! Kas ma saan teid aidata?

●

Tere! Mul on tuba reserveeritud (´reserveerima´ = kinni panema varattu)

●

Kuidas on teie nimi?

●

Elo Lammi, Elo on eesnimi, Lammi perekonnanimi.

●

Üks hetk, palun, kohe kontrollin. Jaa, teil on tuba kaheks päevaks.

●

Vabandage, aga kas ma saaksin jääda veel kolmandaks päevaks?

●

Jaa, saate küll. Hotell ei ole praegu täis.

●

Misteil tuba maksab?

●

600 krooni öö. Palun täitke registreerimiskaart. Siin on võti. Teie toanumber on 709 ja see
asub seitsmendal korrusel.

●

Tänan väga!

Häda ei hüüa tulles – võõral maal olgu elukindlustus korras!
Mis sul valutab? Mis sul viga on? Kuidas enesetunne on?
Mu pea valutab. Sa oled vist liiga palju õppinud!
Mu kõht valutab. Sa oled vist liiga palju marju söönud!
Mu selg valutab. Sa oled vist liiga palju tööd teinud!
Mu hammas valutab. Sa oled vist liiga palju kommi söönud!
Mu kurk valutab. Sa oled vist külma saanud!
Mu silmad valutavad. Sa oled vist liiga palju telekat vaadanud!
Mu kõrvad valutavad. Sa oled vist liiga palju muusikat kuulanud!
Mu jalad valutavad. Sa oled vist liiga palju jooksnud!
Mu varbad valutavad. Sa kannad vist liiga väikseid kingi!
Mul on paha! Sa sõid halvaks läinud (riknenud) toitu!
Mul on süda paha! Mind ajab oksele/ iiveldama.
Mul on kõht lahti / kinni. (ripuli/ummetus)
Mul on palavik. Kui kõrge su temperatuur on?
Mul on valus. (sattuu / koskee)

Kuidas võõral maal viisakalt teed küsida ja mitte naljakasse olukorda
sattuda – kas te laseksite mind maha? Voisitteko ampua minut? Eikä,
vaan VOISITTEKO PÄÄSTÄ MINUT ULOS?
Huom! Tavalliset virolaiset bussikuskit voivat vapaasti ehdottaa turistin ampumista, tarkoittamatta
mitään vakavaa, koska kyydistä pois pääsee, jos haluaa...
Vabandage, ma olen eksinud!

Anteeksi, olen eksynyt!

Kuidas ma saaksin/ pääseksin sadamasse?

Miten pääsisin satamaan?

Vabandage, kas te juhataksite mulle teed
sadamasse?

Anteeksi, opastaisitteko minut satamaan?

Vabandage, kas te näitaksite mulle (kaardilt)
kuidas ma pääsen sadamasse?

Anteeksi, voisitteko näyttää minulle (kartasta)
miten pääsisin satamaan?

Vabandage, kus asub lähim apteek?

Anteeksi, missä sijaitsee lähin apteekki?

Vabandage, millise sõidukiga ma pääseksin
Kristiine kaubanduskeskusesse?

Anteeksi, millä ajoneuvolla pääsisin Kristiinen
kauppakeskukseen?

Vabandage, milline buss / tramm /troll sõidab
Kaubamaja juurde?

Anteeksi, millainen bussi / raitiovaunu /
sähköjohtobussi menee/ajaa Kaubamajan
luokse?

Kus asub lähim bussi-, trammi-, trolli peatus?

Missä sijaitsee lähin bussi-, raitiovaunu-,
sähköjohtobussin pysäkki?

Mitu peatust on Kosmoseni?

Montako pysäkkiä on Kosmokseen?

Kus ma peaksin maha minema?

Missä mun pitäisi jäädä pois?

Kust mas aaksin takso?

Mistä saisin taksin?

Kas jalgsi on sinna pikk maa?

Onko kävellen sinne pitkä matka?

Paremale

Oikealle

Vasakule

Pöörake paremale!

Kääntykä
oikealle!

Kas ma pean
paremale
pöörama?

Pitääkö minun
kääntyä
oikealle?

Vasemmalle Pöörake vasemale!

Kääntykää
vasemmalle!

Kas ma pean
vasakule
pöörama?

Pitääkö minun
kääntyä
vasemmalle?

Otse

Suoraan

Minge otse!

Menkää
suoraan!

Kas ma pean Pitääkömun
otse minema? mennä
suoraan?

Edasi

Eteenpäin

Minge edasi!

Menkää
eteenpäin!

Kas ma lähen
edasi?

Meneenkö
eteenpäin?

Tagasi

Takaisin

Pöörake tagasi!

Kääntykä
takaisin?

Kas ma pean
tagasi
pöörama?

Pitääkö minun
kääntyä
takaisin?

Harjutus
1. Oodake veidi, …………………… (valgusfoor) põleb punane tuli! 2.Vabandage, …………
…… (mitmes korrus) asub dr Mere kabinet? 3. Sõitke ………………………………………
(järgmine ristmik) ja keerake ……………………… (vasak). 4. …………………………
(Kadriorg) saate …………………………………………… (tramm nr 3). 5. Missugune on
kõige lühem tee …………………………………… (spordimuuseum)? 6. Kinomaja asub …
………………………… (Uus tänav). 7. ………………………… (pilet) reisija pidi ………
…………… (trahv) maksma. 8. Pimedas ei ole eriti meeldiv läbi ……………… (park)
jalutada. 9. Palun peatuge ………………………………………… (järgmine tänavanurk)!
10. Ei tohi ……………………………… (vale koht) üle ……………………… (tänav)
minna! 11. Ärge sõitke ……………………… (kõnnitee) ………………………………
(jalgrattad). 12. Läheme ………………………(raamatukogu) ………………………………
… (värsked ajalehed) lugema! 13. Moskva rong saabus ……………………………… (Balti
jaam) kümme …………………………… (minut) varem.
õiged vastused
1. Oodake veidi, valgusfooris põleb punane tuli! 2.Vabandage, mitmendal korrusel asub dr
Mere kabinet? 3. Sõitke järgmise ristmikuni ja keerake vasakule. 4. Kadriorgu saate
trammiga nr 3. 5. Missugune on kõige lühem tee spordimuuseumi? 6. Kinomaja asub
Uuel tänaval. 7. Piletita reisija pidi trahvi maksma. 8. Pimedas ei ole eriti meeldiv läbi
pargi jalutada. 9. Palun peatuge järgmisel tänavanurgal! 10. Ei tohi vales kohas üle
tänava minna! 11. Ärge sõitke kõnniteel jalgratastega. 12. Läheme raamatukokku
värskeid ajalehti lugema! 13. Moskva rong saabus Balti jaama kümme minutit varem.

