Huvitav teada
Esimene raamat, kus sees oli ka eestikeelne tekst, ilmus 1525. aastal Saksamaal.
Esimene eestikeelne Piibel ilmus 1739. aastal.
● Eestirahvuseepos ”Kalevipoeg”, mille koostajaks oli Friedrich Reinhold Kreutzwald, ilmus
1862. aastal.
● Üks esimesi eestikeelseid ajalehti ”Ma-rahwa Näddala-leht” hakkas ilmuma 1821. aastal.
Seda toimetas Otto Wilhelm Masing. Tema tõi eesti keelde ka ”õ” tähe 19. sajandi esimesel
poolel.
● ”Eesti Postimees” hakkas ilmuma 1863. aastal. Selle toimetaja oli Johann Voldemar Jannsen
– eesti luuletaja Lydia Koidula isa. See ajaleht on erinevate nimede all ilmunud tänapäevani.
Praegu on ta ”Postimees”.
1. Millal ilmus esimene eestikeelne raamat?
2. Millal ilmus esimeneeestikeelne Piibel?
3. Mis aastal hakkas ilmuma ”Eesti Postimees”?
●
●

Oma mielipide:
Mielestäni:
Minu arust…
Minu arvates…
Minu meelest…
Olen sellel arvamusel, et…
Arvan, et…
Olen iloinen, että… Mul on hea meel, et…

Tähän asti olemme oppineet puhumaan seuraavista aiheista:
●

oma eesnimi, perekonnanimi, esitlemine, viisakusväljendid,

●

vanus,

●

elukoht / aadress /linn,

●

amet, töökoht, töö otsimine,

●

internetis Eesti kohta informatsiooni kogumine,

●

perekond ja sugulussidemed,

●

harrastused, eri maade tundmine ja keelte rääkimine,

●

reisimine, liiklusvahenditega sõitmine, hotellis asjaajamine, tänaval tee küsimine ja info,

●

kohvikus käimine ja shoppamine, raha vahetamine,

●

haigestumine, arsti juures käimine ja apteegis rohu küsimine,

●

avaldama oma arvamust,

●

vestlema ”small talkia”, ehk aru saama ilma kohta käivatest fraasidest, ilmasuunades
orjenteerumine,

●

õnnitluskaardi kirjutamine ja reisilt terviste saatmine.

Täienda ruudud, kordame grammatikat:
da-infinitiiv

harjutada

ma-infinitiiv

harjutama

preesens

lugeda

hakata

mõtelda

loen

hakkan

mõtlen

imperfekt
imperfekti eitus

ei harjutanud

perfekt

olen harjutanud

pluskvamperfekt

ei mõelnud
olen hakanud
olin lugenud

nud -partisiip

harjutanud

tud-partisiip

harjutatud

imperatiiv

harjuta!

da-infinitiiv

süüa

ma-infinitiiv

sööma

preesens

söön

imperfekt

sõin

imperfekti eitus

ei söönud

perfekt

ma olen söönud

pluskvamperfekt

ma olin söönud

nud-partisiip

söönud

tud-partisiip

söödud

imperatiiv

söö!

mõtle!
juua

luua

tuua

joon

loon

toon

joonud

Sellega ongi siis seekord kõik! Soovin Teile ilusat suve ja julget pealehakkamist rääkima
hakkamisel!
Suvesoovidega Teie õpetaja Elo Lammi

