Kuuenda tunni teema on: SHOPPAMINE
Eestis reisides töötavad pea igas kohas rahvusvahelised pangakaardid, VISA, Mastercard jne. Kuid
sagedamini kui Soomes vajatakse siiski ka sularaha. Eesti kuulub Euroopa Liitu, kuid seoses kõrge
inflatsiooniga 2007. aasta mais ei saadud eurosid ametlikuks ja ainsaks käibel olevaks rahaks. Kuna
euro raha käibele võtmine lükati määramata ajaks edasi, oleks väga kasulik õppida tunnistama
Eestis praegu käibel olevad rahatähed:

Raha: Kroonid ja sendid
Paberraha kupüüride esiküljel (A) on kujutatud tuntud eesti kultuuritegelasi, tagaküljel (B) aja- ja
kultuuriloolisi objekte.
kupüür

A pool

B pool

500 –
krooniline

Eesti rahvusliku ärkamisaja
ideoloog ja üks juhte; ajalehe
”Sakala” asutaja Carl Robert
Jakobson (1841-1882)

Viron kansallisen heräämisajan
ideologi ja yksi johtajista;
sanomalehden ”Sakala” perustaja
Carl Robert Jakobson (1841-1882)

Eesti
rahvuslind
-suitsupääsuke

Viron
kansallislintu
savupääskynen

100 krooniline

Eesti romantiline
isamaaluuletaja, proosa- ja
näitekirjanik Lydia Koidula
(1843-1886)

Viron romanttinen
isänmaarunoilija, proosa-ja
näytelmäkirjailija Lydia Koidula
(1843-1886)

Põhja-Eesti
pankrannik

Pohjois-Viron
rannikko

50 krooniline

Helilooja ja orelikunstnik
Rudolf Tobias (1873-1918),
kellel on teedrajav osa eesti
rahvusliku muusika arengus.

Säveltäjä ja urkutaitelija Rudolf
Tobias (1873-1918), jolla on
tienraivaajan rooli viron
kansallisen musiikin kehityksessä

Ooperi- ja
balletiteatri
”Estonia”
fassaad

Ooppera- ja
balettiteatteri
”Estonia” etusivu

25
-krooniline

Eesti kirjandusklassik, kõigi
aegade suurim prosaist, 5köitelise romaani ”Tõde ja õigus”
autor Anton Hansen Tammsaare
(1878-1940)

Viron klassikkokirjailija, kaikkien
aikojen suurin prosaisti, 5-osaisen
romaanin ”Totuus ja oikeus”
kirjoittaja Anton Hansen
Tammsaare (1878-1940)

Tammsaare
sünnikodu, ”Tõde
ja õiguse”
kirjanduslik
tegevuskoht
Vargamäe.

Tammsaaren
syntymäkoti,
”Totuus ja oikeus”
kirjallisuudellinen
tapahtumapaikka
Vargamäe

10 krooniline

Eesti rahvaluule-, keele- ja
ühiskonnategelane, tuntud
rahvaloomingukoguja ja
teadusliku publitseerimise
algataja Jakob Hurt (1839-1907)

Viron kansanrunon-, kielen- ja
yhteiskunnan vaikuttaja, tunnettu
kansanrunouden kerääjä
jatieteellisen julkaisemisen
aloittaja Jakob Hurt (1839-1907)

Eestlaste püha
puu - tamm

Virolaisten pyhä
puu - tammi

5krooniline

Eesti maailmakuulus maletaja,
paljude maleõpikute autor Paul
Keres (1916-1975)

Viron kansainvälisesti tunnettu
Narva kindlused –
shakin pelaaja, usean
Hermanni kindlus
shakkioppikirjan tekijä Paul Keres
ja Jaanilinn
(1916-1975)

(Ivangorod)

Narvan
linnoitukset –
Hermannin
linnoitusja
Jaaninlinna
(Ivangorodi)

2krooniline

Baltisaksa loodusteadlane,
kaasaegse embrüoloogia rajaja
Karl Ernst von Baer (1792-1876),
kelle ausammas on Tartus
Toomemäel

Baltiansaksalainen
luonnontieteilijä, nykyaikaisen
emryologian perustaja Karl Ernst
von Baer (1792-1876), jonka
muistomerkki on Tartossa
Toomenmäellä

Baltimaade
vanima, Tartu
ülikooli
peahoone

Baltian maiden
vanhin, tarton
yliopiston
päärakennus

1krooniline

Eesti kunstnik, Eesti Rahva
Muuseumi asutajaid, Tartu
ülikooli audoktor Kristjan Raud
(1865-1943)

Viron taitelija, Viron Kansan
Museon perustajia, Tarton
yliopiston kunniatohtori Kristjan
Raud (1865-1943)

Toompea loss,
kus töötab
vabariigi
valitsus

toompean linna,
jossa työskentelee
tasavallanhallitus

värvid

värit

näitelaused

valge

valkoinen

Lumi on …………… . => Lumivalge.

kollane keltainen

Kuld on …………………… . => Kuldkollane.

sinine

Taevas on ………………… . => Taevasina. Meri on sinine. =>
Meresinine

sininen

punane punainen

………………… (M.nom) huuled. => Huulepuna.

roheline vihreä

Sammal on ……………… . => Samblaroheline.

pruun

ruskea

Kastanid on ………………… . => Kastanpruunid juuksed.

must

musta

Rongad on ………………… . => Ronkmust (süsi/must)

lilla

violetti

lillakas (sävynä), lillakassinine.

oranz

oranssi

Porgandid on………………… . Porgandivärvi juuksed (näiteks. Pipi
Pikksukal).

türkiis

turkoosi

Türkiissinine taevas.

beez

beige

Mahe beez. (Vaalea beige).

roosa

vaaleanpunainen Lõhe on roosa. => Lõheroosa.

hall

harmaa

Vesi on …………… . => Vesihall.

hele (vaalea) helekollane, heleroheline

lumivalge, taevasinine, vesihall

tume (tumma) tumepunane, tumehall

antiigiviolett, samblaroheline, karmiinpunainen

triibuline (raidallinen), ruuduline (ruutukuvioinen), täpiline (täplikäs), kirju (kirjava),
ühevärviline (yksivärinen)
Vastused küsimusele Kas sulle meeldib see värv? Vastausvaihtoehdot kysymykseen Pidätkö siitä
väristä?
●

Jaa, meeldib küll.

Kyllä, pidän.

Mitte eriti.

Ei erityisemmin.

●

Jaa, väga.

Kyllä, kovasti.

Eriti ei meeldi.

Erityisemmin en pidä.

●

Jaa, see on minu lemmikvärv. Kyllä, se on lempivärini. Ei meeldi. En pidä.

●

Jaa, pole viga.

Kyllä, ei hassumpi. Ei, see värv mulle küll ei meeldi. Ei, en pidä siitä
väristä.

Harjutused:
Millises osakonnas on müügil:
hambaharjad………………………, mänguasjad………………………, laste riided ………………
………………………, heliplaadid …………………………………, pliiatsid ……………………
…………………, tennisepallid …………………………………, videod …………………………,
meeste ülikonnad …………………………………, jalgrattad …………………………………… ,
kübarad………………………………, televiisorid ……………………………………… ,
plastmasskarbid ………………………………………, talvesaapad ………………………………,
veiniklaasid ……………………………………, seebid …………………………………, käekellad
………………………………?

Ühenda õiged vastused küsimustega:
Küsimus:

Vastus:

1. Vabandage, kus proovikabiin asub?

a) Ei, see on natuke liiga lai.

2. Kas see pintsak on teile paras?

b) Heleroheline.

3. Kas see kübar sobib mulle?

c) Nr 44.

4. Kas teil suuremat numbrit on?

d) Kahjuks ei, ainult musti!

5. Kus on müügil videokasetid?

e) Kolmandal korrusel.

6. Mis suurust te kannate?

f) Seal vasakul.

7. Mis on teie lemmikvärv?

g) Jaa, sa näed selles nii noor välja.

8. Kasteil neid kotte pruune ka on?

h) Palun oodake hetk, kohe vaatan!

9. Kus asub kellade osakond?

i) Muusikaosakonnas.

TRIIBUD
(Olivia Saar)
Triibuline jakk

See on nii, sest sebra

Ahvilapsed puudel

ja triibulised püksid,

tunneb hästi moodi

naerust krambid saavad:

triibulist kostüümi

ja et triiburiie

päise päeva ajal

sebra kannab üksi.

toodi riidepoodi.

kannab see pidžaamat.

Mis sebral seljas oli?
Miks ahvilapsed naeravad?
Kas sebral oli seljas ilus või inetu ülikond?
Ma panen pintsaku selga.

Pintsak on seljas.

Ma võtan pintsaku seljast.

ma panen kingad jalga.

Kingad on jalas.

Ma võtan kingad jalast.

Ma panen mütsi pähe.

Müts on peas.

Ma võtan mütsi peast.

Ma panen kindad kätte.

Kindad on käes.

Ma võtan kindad käest.

Ma panen salli kaela.

Sall on kaelas.

Ma võtan salli kaelast.

1. Pane sall ……………! 2. Mul on kingad ……………… . 3. Neid kindaid ma küll ………………
ei pane! 4. Millise kleidi ma ………………… panen? 5. Tal on alati nii huvitav sall ……………….
6. Ma ei saa neid saapaid ……………… panna, need on liiga väikesed. 7. Võtke mantlid …………
ja astuge tuppa! 8. Tiidul on …………… roheline müts ja …………………… pruun kampsun. 9.
Ma peaksin täna vist kollase kübara ……………… panema? 10. Proovige neid pükse …………… !
11. Võta see särk ………………, see on juba must! 12. Kas ma võin seda ülikonda ………………
proovida? 13. Võtke kingad ………………, enne kui tuppa astute!
1. See kostüüm on …………… (mina) täpselt paras. 2. Kas ma võin ……………………………
(see pluus) selga proovida? 3. Ma arvan, et need püksid on liiga ……………… (lai). 4. …………
(tema) on vaja …………………………… (uus ülikond). 5. Lähme ……………… (pood) ja ostame
……………… (sina) ……………………… (uued saapad)! 6. Kas te soovite ………………………
…………………………… (hele või tume pintsak)? 7. Vaata, see särk on ……………… (mina) …
……………… (väike) jäänud! 8. ……………………… (missugune) kindad ……………… (teie)
meeldivad? 9. Kuidas ma saan ……………… (teie) aidata? 10. Vaadake …………………………
(peegel)! 12. Minni kannab alati ………………………………… (huvitav kübar).

