nr.

nominatiiv
(mitu?)

genetiiv
(mitme?)

partitiiv
(mitut?)

järgarvud (järjestysluvut)
(mitmes? mitmenda? mitmendat?
mitmendal?)

1

üks

ühe

ühte

esime/ne, -se, -st, sel

2

kaks

kahe

kaht

tei/ne, -se, -st, -sel

3

kolm

kolme

kolme

kolma/s, -nda, -ndat, -ndal

4

neli

nelja

nelja

nelja/s, -nda, -ndat, -ndal

5

viis

viie

viit

viie/s, -nda,-ndat, -ndal

6

kuus

kuue

kuut

kuue/s, -nda,-ndat, -ndal

7

seitse

seitsme

seitset

seitsme/s, -nda,-ndat, -ndal

8

kaheksa

kaheksa

kaheksat

kaheksa/s, -nda,-ndat, -ndal

9

üheksa

üheksa

üheksat

üheksa/s, -nda,-ndat, -ndal

10

kümme

kümne

kümmet

kümne/s, -nda,-ndat, -ndal

11

üksteist

üheteistkümne

ühteteistkümmend

üheteistkümne/s, -nda,-ndat, -ndal

20

kakskümmend kahekümne

kahtkümmend

kahekümne/s, -nda,-ndat, -ndal

21

kakskümmend kahekümneühe kahtkümmend ühte kahekümne esime/ne, -nda,-ndat,
üks
-ndal

100

sada

saja

sada(t)

saja/s, -nda,-ndat, -ndal

1000 tuhat

tuhande

(tuhat) tuhandet

tuhande/s, -nda,-ndat, -ndal

1998 tuhat
üheksasada
üheksakümmend kaheksa

tuhande
üheksasaja
üheksakümne
kaheksa

2000 kaks tuhat

kahe tuhande

kahte tuhandet

1000 miljon
000

miljoni

miljonit

0

nulli

nulli

null

tuhande üheksasaja üheksakümne
kaheksa/s, -nda, -ndat, -ndal

kahe tuhande/s, -nda, -ndat, -ndal

”null pole number”

Tabel 1: Numbrid

arvutamine:
+ pluss
- miinus
x korda (korrutatud)
/ jagatud
= võrdub /on (lause on
tôene)
≠ lause ei ole tõene

Tabel 2: arvutamine

3+7=10
8+4=12
6x5=30
13-5=8
16+9=25
15x3=45

6+5=11
9+8=17
3x7=21
21/3=7
28-13=10
47-11=36
5x11=55

49+26=75
(õige vastus)
49+26≠74
(vale vastus)
Kui palju on………?
Kas…on …?
M.O.T.T (mida oligi
tarvis tôestada)

minu telefoni number on:
Eesti suunanumber on (+)372 Eestist Soome helistamisel on vaja meeles pidada, et Soome suuna
number on (+)358.
nädalapäevad viikonpäivät millal?

milloin?

Vanarahva suu läbi on öeldud:

esmaspäev

maanantai

esmaspäeval

maanantaina

Esmaspäeva laps on ilus kui ime.

teisipäev

tiistai

teisipäeval

tiistaina

Teisipäeva laps on lustiline.

kolmapäev /
kesknädal

keskiviikko

kolmapäeval / keskiviikkona Kolmapäeva lapsel on pisarad
kesknädalal
silmas.

neljapäev

torstai

neljapäeval

torstaina

Neljapäeva laps saab reisida ilmas.

reede

perjantai

reedel

perjantaina

Reede laps on toidu poolest õnnelik.

laupäev

lauantai

laupäeval

lauantaina

Laupäeva laps on töökas ja murelik.

pühapäev

sunnuntai

pühapäeval

sunnuntaina

Kes aga pühapäeval sündinud on
sel naeratab tarkus, ilu ja õnn.

Tabel 3: Nädalapäevad

talvekuud: detsember, jaanuar, veebruar

kevadkuud: märts, aprill, mai

suvekuud: juuni, juuli, august

sügiskuud: september, oktoober, november

Tabel 4: Aasta-ajad ja kuude nimed
Kell on (täpselt) kuus.

kello on (tasan) kuusi.

Kell on pool seitse. kello on puoli seitsemän.

Kell on veerand seitse. kello on varttia yli kuusi. Kell on
kello on varttia vaille
kolmveerand seitse. seitsemän.
Kell on kümne minuti
pärast seitse / Kümme
minutit puudub
seitsmest.

Kello on kymmenen
minuutin kuluttua
seitsemän.

Kell on kümme minutit kello on kymmenen
seitse läbi. / Kell on
minuuttia yli seitsemän.
kümme minutit üle
seitsme. / (Kell on
kümme minutit kaheksa
peal)

Tabel 5: Kella ajad

kirjeen päiväys:
Helsingis 10. mail 2007
Helsingis 10. mail 2007.a.
Helsingis 10.05.2007
(Helsingis 10.mail AD 2007) (Anno Domini = Issanda Aastal)

Harjutus Kirjuta sônadega:
1. Täna on 10.05.2007.
2. Soome iseseisvuspäev on 6.12.
3. Eesti iseseisvuspäev on 24.2.
4. Uusaasta on 1.1. Head uut aastat!
5. Lihavõtted ehk ülestõusmispüha on (märts) ………… lõpul.
6. Kas teie poja sünnipäev on 16.4.?
7. Jaanipäev on24.6.
8. Eestis lähevad lapsed kooli 1.9, Soomes (august) ……………… keskel.
9. Möödunud aastal sadas esimene lumi 15.10.
10. 24.12. on jõululaupäev.

Harjutus: Vasta küsimustele:
1. Millal sa oled sündinud?
2. Millal on sinu nimepäev?
3. Mis on sinu telefoninumber?
4. Kus sa elad? Mis on sinu aadress?
5. Mis päev täna on? Oli eile? On homme?
6. Mis kuupäev täna on? Oli eile? On homme?
7. Mis päeval on eesti keele tunnid?
8. Millal on Kalevala päev?
9. Millal on Runebergi päev?
10. Millal on Aleksis Kivi päev?
11. Kus asub Rovaniemi? Kotka? Turku? Joensuu? Kuusamo?
12. Kus asub Kanada? Mehhiko? Itaalia? Norra?

Harjutus: Tõlgi eesti keelde!
1. Hän asuu toisessa kerroksessa.
2. Isä käy töissä, äiti on kotona.
3. Tarton yliopisto on Turun yliopistoa vanhempi.
4. Käyvätkö lapsesi jo koulua vai ovatko he vielä kotona.
5. Menemme illalla konsertiin.
6. En ymmärrä viroa.
7. Voitko vastata siihen kysymykseen.
8. Mene mäkeä ylös.
9. Siskoni onnaimisissa ja asuu Englannissa.
10. Minusta tuntuu, että hän on sairas.
11. Meidän täytyy puhua suomeksi.
12. Ystävälläni ei ole aikaa mennä konserttiin.

Harjutus: Vasta küsimustele!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mis kell sa hommikul tõused?
Mis kell sa väljud kodust?
Mis kell su tööpäev algab?
Mis kell algab ja lõpeb eesti keele tund?
Mis kell sa sööd lõunat?
Mis kell sa lähed töölt koju?
Mis kell sa lähed õhtul magama?
Mis kell on?

Harjutus: Kas sa saad aru, milline aastaaeg on?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ah kui ilus ilm täna on! Lõpuks ometi on soe!
Väga palav on. Kas me ei võiks varju minna?
………………………………
Küll täna on vastik ilm!
on alles külm ja kõva tuul! ja sajab ka juba mitu päeva järjest!
Ei tea, kas hakkab müristama ka?
Ega te ilmateadet ei ole kuulanud? Millal see ilm küll paremaks läheb?
…………………………………………………………………………
Küll on külm! Ja lund on sel aastal nii palju sadanud!
Oi, täna on lausa suurepärane ilm! Peab kindlasti suusatama minema!
Nagu ütleb luuletaja: nii külm, et hakkab hirm, kas selles ilmas polegi siis sooja?
……………………………………………………………………………………………
Päike paistab täna päris kõrgelt.
Olen väheke külma saanud.
Jah, praegusel aastaajal võib kergesti külma saada!
Ainuke lohutus, et ka räästal tundus nohu olevat!
…………………………………………………………………………………………………

Mitmuse harjutusi (pikkade pühade aja viitmiseks:-) )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotellis on mugav tuba.
Raamatus on juttu välismaal elavast eestlasest.
Vabal päeval ma käin ekskursioonil teises linnas.
Soome koolis õpetatakse palju võõrast keelt.
Mõni teaduskond töötab vanas hoones.
Millisel erialal õpib kõige enam üliõpilasi?
Mõnel üliõpilasel on tuba ühiselamus, teine elab üürikorteris.
8. Mõtlen sageli sellele aastale.

Monikon nominatiivi

monikon partitiivi

monikon adessiivi

suur täht

suured tähed

suuri tähtesid

suurtel tähtedel

must muld

mustad mullad

musti muldasid

mustadel muldadel

uus nuga
sile põsk
sirge rida
sada inimest
väike palk
hea korter
eesti murre
esimene kord
kevadine vesi
haige selg
roheline kask
õde ja vend
tark mees
raske kott
vana juhiluba
soome kirjanik
õnnelik perekond

