
SAATEKAVA 

Kuupäev: ……………………. 

TV 5 Sport 
17.3O Uudised 

18.00 Loodussaade 

19.00 Lastesaade 

20.00 Vestlussaade 

21.00 Uudised 

21.30 Spordiuudised 

21.45 MM-jalgpallis 

(otseülekanne) 

15.15 Kergejõustik. 

Jooksmine 

17.30 Võrkpall 

19.45 Tennis 

21.30 Jalgrattasõit 

23.00 Ujumine 

23.30 Korvpall 

 

 

Kellaajad 

17.00 = kell viis 

17.15 = veerand kuus 

17.30 = pool kuus 

17.45 = kolmveerand 

kuus 

 

4. Loe. Vaata saatekava. Tõmba valed vastused maha.  

 

Laurile meeldib telerist spordisaateid vaadata.  

Lauri: Ma lähen õhtul Aleksi juurde jalgpalli vaatama.  

Täna on taliolümpiamängude  / maailmameistrivõistluste 

otseülekanne. 

Pille: Kes uisutavad/mängivad? 

Lauri: Holland ja Prantsusmaa. Kas sa tahad kaasa tulla? 

Pille: Mind korvpall / jalgpall ei huvita. Mis kell seanss / 

mäng algab? 

Lauri: See algab veerand kümme / kolmveerand kümme. 

Pille: Ma lähen parem sõbrannaga kinno.  

 

 

 

Spordisaated                                                                                                                                        Tööleht 19.2 

 

1. Millal toimuvad järgmised suurvõistlused? Kus need toimuvad? 

MM − maailmameistrivõistlused (jäähokis, jalgpallis, võrkpallis, suusatamises), EM − Euroopa 

meistrivõistlused (ujumises, korvpallis, jalgpallis), OM − suveolümpiamängud, taliolümpiamängud 

 

 2. Soorita e-harjutus nr 19.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Paaristöö. Räägi spordisaadetest.  

 

 

 

 

 

meistrivõistlused − первенство 

suveolümpiamängud − летние олимпийские игры 

taliolümpiamängud − зимние олимпийские игры 

spordisaade/-saate − спортивная передача 

lastesaade/-saate − детская передача 

uudised − новости 

otseülekanne/-kande − прямая передача 

vestlussaade/-saate − беседа 

 

Mis spordisaateid sa telerist vaatad? 

Mind spordisaated ei huvita.  

 

 

3. Loe saatekava. Vasta küsimustele. 

 

1. Mitu spordisaadet on sellel päeval TV 5-s? 

2. Mitu spordisaadet on spordikanalil? 

3. Mis spordisaade algab veerand neli? 

4. Mis spordisaade algab pool kümme? 

5. Mis spordisaade algab kolmveerand 

kaheksa? 

6. Mis spordisaade algab kell 11? 

7. Mis spordisaade kestab kõige kauem? 

8. Mis spordisaade on kõige lühem? 

 

 [Tippige dokumendist pärinev tsitaat või 

mõne huvipakkuva punkti kokkuvõte. 

Tekstivälja saate dokumendis paigutada just 

sinna, kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja 

vormingut saate muuta vahekaardil 

Tekstiväljariistad.] 

     5. Vasta küsimustele. 

 

1. Kuhu Lauri õhtul läheb? 

2. Miks läheb Lauri õhtul Aleksi juurde? 

3. Mis riikide võistkonnad jalgpalli 

mängivad? 

4. Mis kanalil on jalgpalli otseülekanne? 

5. Mis kell jalgpall algab? 

6. Miks Pille Lauriga kaasa ei lähe? 

7.   Mida Pille õhtul teeb? 

 

 Ma vaatan alati / mõnikord / harva ..... 

spordiuudiseid 

igasuguseid võistlusi 

maailmameistrivõistlusi 

Euroopa meistrivõistlusi 

 olümpiamänge 

            ……………………………… 
 
 


