
Pille ja Lauri kutsuvad külalisi                                Tööleht 17.1 

       

1. Loe. 

Pille ja Lauri on oma uue kodu üle uhked. Noored tahavad korterit ka sõpradele 

näidata. Nad otsustavad korraldada soolaleivapeo. Pille tahab külalised kutsuda 

laupäevaks. Lauri on nõus. Noored mõtlevad, keda külla kutsuda. Pille  kutsub 

kolm sõpra Narvast. Ta suhtleb Dianaga Skype’is. Teistele saadab neiu e-kirjad. 

Lauri tahab külla kutsuda kolm klassikaaslast. Ta helistab neile. Priidu telefon ei 

vasta. Lauri saadab Priidule sõnumi. 
 

2.  Vasta küsimustele.                                                                               

1. Mis peo Pille ja Lauri korraldavad? 

2. Mitu külalist nad kutsuvad?                                      

3. Kus Pille sõbrannad elavad?                                                           

4. Millal soolaleivapidu toimub?                                          

5. Kus pidu toimub?                                                                            

6. Välisuks on lukus. Kuidas külalised sisse saavad?   

* Mida inimesed tavaliselt soolaleivapeoks kingivad? 
 

3. Kuidas külalisi kutsuda? Vali lünka sobiv sõna.   

     Lauri (mida teeb?) ….................... kahele klassikaaslasele.         postiga 

     Pille saadab oma kahele sõbrale (mille?) …..................... .          helistab 

     Lauri saadab Priidule mobiiliga (mille?) …..................... .           e-kirja 

     Pille suhtleb Dianaga (kus?) …........................................ .           Skype’is 

     * Vanaema saadab kutse (millega?) ................................. .          sõnumi 
 

4.  Kirjuta ise kutse (sünnipäevapeole / pulma/ koolilõpupeole / …. )  

 
 

   5. Moodusta eeskuju järgi liitsõnu. Selgita tähendust.                                              

      Inimene, kellega koos töötad − töökaaslane 

      Inimene, kellega ühes klassis õpid – klassi- …....................................... 

      Inimene, kellega ühes koolis käid − .…................................................... 

      Inimene, ….................................................................... − elukaaslane 

      Inimene, ….................................................................... – reisikaaslane 
 

 

  6. Paaristöö. Vestle paarilisega.   

● Kas sina oled ise soolaleivapidu korraldanud? Kus? Millal? Kelle sa külla kutsusid?  

            Ma korraldasin soolaleivapeo ....................................... Ma kutsusin külla ………………….……........ 

● Kas sa oled soolaleivapeol käinud? Kus? Millal? Kes sind külla kutsus? 

            Ma käisin soolaleivapeol ............................................... Mind kutsus külla ......................................... 

● Aruta paarilisega, kuhu võib veel sõpru kutsuda. 
  

soolaleivapidu/-peo − новоселье 

otsustavad korraldada − решают устраиивать 

uksekood − дверной код 

k            Keda külla kutsuda? − Кого пригласить в гости? 

kolm klassikaaslast − mри одноклассника 

kutse − приглашение 

välisuks on lukus − наружнавя дверь заперта              

suhtleb Skype’is − общается в Skype 

telefon ei vasta − mелефон не отвечает 

saadab meili / e-kirja −  отправит по электронной почте                                                                                

 

KUTSE                                                                    

* Leia kutselt õigekirjaviga. 

* Mis on kutselt puudu? 


