Harjutus: Pane sulgudes olevad sõnad minevikku! (vastused)
1. Ma helistasin sulle eile. (Soitin sinulle eilen) 2. Rong sõitis Tallinnast
Tartusse 3 tundi. (Juna kulki Tallinnasta Tarttoon 3 tuntia) 3. Kas sa
vahetasid eurod kroonideks? (Vaihdoidko eurot kruunuiksi?) 4. Mis see
plaat maksis? (Mitä tämä levy maksoi?) 5. Nad olid eile õhtul kinos.(He
olivat eilen illalla elokuvissa.) 6. Tahtsin minna neile külla. (Halusin
mennä heillle kylään.) 7. Kust sa seda kuulsid? (Mistä sä sen kuulit?) 8.
Me saime kokku hotelli ees. (Tapasimme hotellin edessä.) 9. Lapsena
ma elasin Tallinnas. (Asuin lapsena Tallinnassa.) 10. Te aitasite meid
palju. (Te autoitte meitä paljon.) 11. Me nägime reisil palju huvitavat.
(Näimme matkalla paljon mielenkiintoista.)12. Nad ootasid meid mitu
tundi. (He odottivat meitä monta tuntia.)13. Kui kaua see reis kestis?
(Kauanko se matka kesti?) 14. Mida sa seal tegid? (Mitä sä siellä teit?)
15. Kus sa koolis käisid? (Missä sä kävit yliopistoa?)16. Nad kirjutasid
teineteisele. (He kirjoittivat toisilleen.)17. Ma lõpetasin ülikooli mitu
aastat tagasi. (Valmistuin yliopistosta monta vuotta sitten.)18. Ta jäi
hiljaks. (Hän myöhästyi.)19. Kas ta teadsid õiget vastust? (Tiesitkö
oikean vastauksen?) 20. Ma viisin kõik raamatud riiulile tagasi. (Vein
kaikki kirjat takaisin kirjahyllyyn.)

Harjutus: Muuda laused
olevikust mievikuks! (vastused)
1. Buss jõudis Tartusse kell kolm.
2. Müüja andis ostjale soovitud
kauba.
3. Laps sündis oktoobris.
4. Ma lugesin hommikul saadud
kirja.
5. Mida sa seal tegid?
6. Ma tõusin hommikul kell 7.
7. Me tundsime seda noormeest.
8. Kas te tähistasite oma
sünnipäeva?
9. Nad jutustasid meile kõik.
10.Ma ütlesin neile, et me jäime
hiljaks.
11.Te ajasite juttu kohvikus.
12.Ta läks koju.
13.Ma arvasin, et see olid sina.
14.Kus te veedsite suve?
15.Kas see tüdruk meeldis sulle?

Ööbik ja lilled (A.H.Tammsaare)
Ilusal kevadel laulis koplis ööbik.
Samal kevadel hakkasid seal ka
lilled õitsema. Kui ööbik neid
ilusaid lilli nägi, mõtles ta: nad
õitsesid ainult sellepärast nii
ilusasti, et mina laulsin. Ja ta
laulis veel ilusamini. Ja lilled,
kes ööbiku laulu kuulsid, ütlesid
üksteisele: Ta laulis ainult
sellepärast nii ilusasti, et meie
õitsesime. Ja nad õitsesid veel
ilusamini.

Harjutus: Muuda laused
eitavaks! (vastused)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ma ei olnud õhtul kodus.
Sa ei näinud seda laeva.
Ta ei tulnud õigel ajal.
Müüja ei andnud ostjale raha tagasi.
Me ei mäletanud oma kohtumist.
Te ei öelnud midagi.
Nad ei vaadanud tagasi.
Ma ei jutustanud sulle oma uuest
sõbrast.
9. Sa ei läinud kohe koju.
10.Ta ei teinud õigesti.
11.Me ei käinud koos koolis.
12.Te ei tundnud neid inimesi.
13.Nad ei teadnud seda.
14.Ma ei söönud päeval kohvikus.
15.Sa ei pidanud minema.
16.Ta ei vaadanud teise tuppa.

Ma pean ostma uued kingad.
2. Sa pead nägema seda oma
silmaga.
3. Ta peab sõitma homme Tartusse.
4. Me peame tegema selle töö uuesti.
5. Ta pidi jõudma õhtusele rongile.
6. Nad pidid teadma õigeid vastuseid.
7. Ma pidin ootama oma sõpra.
8. Sa pidid sööma lõunat koos
meiega.
9. Ettekandja pidi toomai meile arve.
10.Me pidime elama hotellis kahe
inimese toas.
11.Te pidite tundma neid inimesi.
12.Nad pidid saama kokku ühe
tuttavaga.

