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Kes te olete?
On juunikuu. Kohvikus kohtuvad Maria, Tõnu, Margus, Kersti, Johanna,
Thomas, Petri ja Irina. Kes nad on?

Kersti:
Irina:
Maria:
Margus:

Maria:
Margus:
Kersti:
Tõnu:

Petri:
Johanna:
Thomas:
Johanna:
Thomas:
Irina:
Thomas:
Irina:
Petri:
Kersti:
Thomas:
Kersti:
Maria:
Kersti:
Margus:

Minu nimi on Maria Mägi. Mis sinu nimi on?
Minu nimi on Margus Saar. Kuidas sinu nimi on?
Minu nimi on Kersti Kuusk. Aga kes sina oled?
Mina olen Tõnu Toomepuu. Mina elan ja töötan
Saaremaal. Olen eestlane. Mis sinu nimi on ja kus sina
elad?
Mina olen Petri Kalliokoski. Ma olen soomlane. Ma elan
ja töötan praegu Tallinnas. Aga kuidas sinu nimi on?
Mina olen Johanna Kallas. Elan Viljandis. Kes sina
oled?
Minu nimi on Thomas Spencer. Ma olen inglane. Elan ja
töötan praegu Tallinnas. Olen pärit Londonist.
Sa räägid hästi eesti keelt.
Tänan komplimendi eest! Kes sina oled?
Mina olen Irina Lunina. Olen venelane, aga olen
sündinud Eestis.
Kus sa elad?
Elan Narvas.
Kas ma tohin küsida, Kersti, kus sina elad?
Ma elan Tallinnas.
Kas sa õpid või töötad?
Ma õpin ja töötan. Õpin Tallinna Pedagoogikaülikoolis
eesti keelt ja töötan reisibüroos. Olen giid.
Mis keelt sa räägid?
Ma räägin eesti, inglise, soome ja saksa keelt. Praegu ma
õpin vene keelt.
Kus sa vene keelt õpid?

Johanna:

Ülikoolis. Kus sina töötad, Irina?
Olen praegu töötu. Kus sa elad, Maria?
Ma elan Tartus ja olen prantsuse keele õpetaja. Õpetan
prantsuse keelt keskkoolis. Mis on sinu amet, Margus?
Olen kelner ja töötan restoranis. Aga kust sa pärit oled,
Johanna?
Ma olen pärit Tartust. Aga töötan Hansapangas,
Viljandis.

Kes on kes?
Maria Mägi
Thomas Spencer
Kersti Kuusk
Johanna Kallas
Petri Kalliokoski
Irina Lunina
Tõnu Toomepuu
Margus Saar

räägib hästi eesti keelt.
elab Viljandis.
töötab restoranis.
õpib praegu vene keelt.
on pärit Saaremaalt.
on õpetaja ja töötab koolis.
on soomlane.
ei tööta praegu.

Küsimused
1. ___________ sinu nimi on?
2. ___________ sa elad?
3. ___________ sa pärit oled?
4. ___________ sa õpid või töötad?
5. ___________ sa töötad?
6. ___________ keelt sa räägid?

Johanna Kallas.
Viljandis.
Tartust.
Ma töötan.
Ma töötan Hansapangas.
Soome ja inglise keelt.
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Sõnad
aga
amet
G eest
giid
juuni ~ juunikuu
kelner
keskkool
kompliment
kool
kohvik
kohtuma (kohtun, kohtub)
kuu
olen sündinud
pank
pärit olema (olen, on) + -st/-lt
praegu
reisibüroo
restoran
tänama (tänan, tänab) + G eest
tohtima (tohin, tohib)
töötama (töötan, töötab)
töötu
või
õpetaja
õpetama (õpetan, õpetab)
ülikool

Verbi pööramine (Igeragozás)
Kirjuta tegusõnu õiges pöördes! (Írd be az igéket a megfelelő alakban!)
de
foglalkozás
-ért
idegenvezető
június
pincér
középiskola
bók
iskola
kávézó
találkozik
hónap
születtem
bank
származik
jelenleg
utazási iroda
étterem
megköszön; köszönetet mond valamiért
szabad
dolgozik
munkanélküli
vagy
tanár
tanít
egyetem

1) Kes sina (olema) ________?
2) Ma (elama) ________ Tallinnas ja (õppima) ________ 12. klassis.
3) Ma (olema) __________ üliõpilane.
4) Ta (elama) ____________ praegu Tartus.
5) Me (rääkima) _____________ hästi eesti keelt.
6) Ma ei (töötama) ________ praegu, ma olen töötu.
7) Kas ma (tohtima) __________ küsida?
8) Peeter (olema) _______ arst, ta (töötama) ________ haiglas.
9) Margus (armastama) ___________ öelda: “Me (olema) _________
väga õnnelikud”.
10) Ma (arvama) ___________, et see (olema) ________ tõesti nii.
Sõnad
armastama (armastan, armastab)
arst
arvama (arvan, arvab)
haigla
klass
nii
sõna
tõesti
ütlema ~ öelda (ütlen, ütleb)
väga
õnnelik
ülõpilane

szeret
orvos
vél, gondol
kórház
osztály
így
szó
komolyan, valóban
mond
nagyon
szerencsés
egyetemista

