
Lauri otsib tööd             Tööleht 15.1 
1. Loe.  

 

Töö otsimine Töölt lahkumine Tööliik Tasuga seotud sõnavara 
tööd ... 
... leidma 
... pakkuma 
... otsima 
... soovima 
 

• vallandamine 
• koondamine 
• töötuks jäämine 
• lahkumine omal soovil 
• pensionile jäämine 

 

• täiskohaga töö 
• osalise tööajaga  
• graafikujärgne töö 
• vahetustega töö 
• juhutöö; hooajatöö 

hea/kõrge palk  
madal palk 
miinimumpalk 
ajatöö 
tükitöö 

 
2. Täida lüngad:   
vahetustega töö; puusepana; palk; tükitöö; katseaeg; tööandja 

 

Aleks on Lauri sõber. Ta töötab ……………….. firmas Palkmaja.  Ühel nädalal töötab Aleks hommiku-
poolikul. Teisel nädalal töötab ta õhtupoolikul. See on ……………………. Aleksi …………….... sõltub 
sellest, kui palju ta jõuab teha. Tal on ………………... Aleks läks tööle oktoobris. Praegu on Aleksil 
…………….. Katseaeg kestab kuus kuud ja lõpeb märtsis. Siis otsustab ………………., kas Aleks jääb tööle.  

           
graafikujärgne; kooli kõrvalt; hooldusõena; ajatöö 

 

Aleksi tüdruk õpib arstiks. Anna töötab …………...…….. haiglas. Tüdruk töötab …………… osalise tööajaga. 
Ühel töönädalal töötab ta kolm õhtut. Teisel töönädalal töötab ta neli õhtut. Tal on ………………………… 
töö. Ta saab palka töötundide arvu järgi. Tal on ………………….. töö. 

          
3. Ühenda.  

 

Tööandja vallandab,   sest ta  saab  65-aastaseks. 
Tööandja koondab,  sest firmal on raskused. 
Ta jääb töötuks,   sest tema tähtajaline leping lõpeb.   
Ta läheb pensionile,   sest töötaja ei oska oma tööd.  

 

4. Täida lüngad. Vajaduse korral kasuta sõnavara harjutusest 1 (tööliik). 
 

Töötan kaks või kolm nädalalõppu kuus. See on …………………………… töö.  
Töötan 8 tundi päevas. See on ………………………… …………………… töö.  
Töötan suvel põllul. See on …………….…………………………………… töö. 
Töötan ainult ühe päeva ja saan päevatasu. See on …….. ………………….. töö. 

 
5. Lauri käis talvel tööl ehitusel. Tal oli tähtajaline leping. Veebruaris sai maja valmis. Lauri jäi   

töötuks. Lauri kohtub Aleksiga. Koosta dialoog. Vahetage osad, korrake dialoogi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kuidas sul tööl läheb? Mis juhtus? 
Mis põhjusel? Mida sa edasi teed? 

Ei lähe hästi. Firmal on raskused.  
Ma jäin töötuks. Otsin praegu tööd.  
 

õde – õe 
töötab hooldusõena 

katseaeg – prooviaeg 
ajatöö − palk sõltub töötundidest   
osalise tööajaga – töötab mõned tunnid 
on töötu – ei ole tööd; jäi töötuks 
 

pakkuma tööd − предлагать/предложить* работу 
vallandama − снимать/снять* с должности, уволнять, уволить 
koondama – сокращать, сократить  
juhutöö − случайная работа 
tähtajaline leping – срочный договор 

(töö)tasu − зарплата 
madal palk − низкая заработная плата 
osaline tööaeg  – частичнoe рабочее время   
hooajatöö − посезонная работа 
Kuidas sul läheb? − Kак ты поживаешь? Как дела? 

 


