Iseseisev töö nr 1
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab kirjutada terviklauseid;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
eristab täishäälikuid;
oskab täishäälikuid õigesti kirjas märkida;
oskab kasutada suurt algustähte lause alguses;
oskab leida lähedase tähendusega sõnu;
oskab lugeda ja täiendada skeemi.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Kuula luuletust ja tee X nende piltide juurde, millest luuletuses räägitakse.

MEIE ÕPETAJA
Mis me suvel tegime?
Laisklesime nõndasama:
kes meist liivaluitel lamas,
kargas üle lainevalli,
mängis jalg- või rannapalli,
purjepaadil passis briisi,
limpsis jäätist kiloviisi,
kiikus kiigel Rõõmuperes,
leidis lusti Lustiveres.
Sõber käis mul kolmes Kõpus,
mina, mees, maailma lõpus.
Kõik me päikest tankisime,
talveks tervist hankisime.
Mida tegi õpetaja?
Ninal prillid, jalas ketsid,
jooksis mööda numbrimetsi.
Aina tuiskas tulistvalu
kiidusalus, neljapalus,
korjas viisi viierabas,
korvitäie kokku rabas.
Numbrid nagu murakad,
punased ja purakad.
Kalli saagi kooli tassis,
kõige rohkem meie klassi.
Heljo Mänd
Loen sulle luuletuse ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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SOOVITUSLIK HINDAMISJUHEND
Ülesanne

Vastused

A
1
Märgitud on pildid:
Kuulamine jalgpall, jäätis,
ketsid, number 5,
päike

2

B
Märgitud on pildid:
rannapall, purjekas,
prillid, kiik

Hindamine

Punktid

Iga õige otsus (ka need,
millele on jäetud X
tegemata) – 1 punkt.

8

2
Koostatud lause on Koostatud lause on Õige teema – 1punkt.
Kirjutamine sisult käsk või keeld sisult käsk või keeld Sisult käsklause – 1 punkt.
Õigekiri – 2 punkti:
mereranna teemal. metsa teemal.
iga eksimus 0,5 punkti
maha.
Otsused:
õige,
õige,
Otsustused: vale,
3
Iga õige otsus – 1
õige, õige, vale, vale punkt.
Lugemine vale, vale, vale
4
Kolm sobivat
Iga sobiv tegevus – 1
Kolm sobivat
Kirjutamine tegevust
tegevust eesti keele punkt, kokku 3 punkti.
loodusõpetuse
Sisult sobiv lause – 1
tunnis. Koostatud
tunnis. Koostatud
punkt.
lause, mis põhineb
lause, mis põhineb skeemil.
Õigekiri – 2 punkti:
skeemil.
iga eksimus 0,5 punkti
maha.
5
keksib
–
hüppab,
kargab
Iga
sobiv sõna/väljend –
kisab – karjub, röögib
Lugemine ümberkaudne –
moos – keedis
1 punkt.
veerib – loeb
lähedane
aula – saal
6
TORNIKELL
PÜÜNISED
Iga õigesti täidetud
Lugemine Kõik mängijad
Juhtmängija
lünk – 0,5 punkti.
ja
moodustavad ringi, määratakse loosi
kirjutamine hoides üksteisel
teel ja tema
kõvasti käest
ülesandeks on teisi
kinni. Juhtmängija
mängijaid püüda.
seisab ringi keskel, See, kes kinni
kujutades tornikella. püütakse, ühineb
Tornikell püüab
juhtmängijaga
tungida ringist läbi. ja hakkab teisi
Kui see tal õnnestub, püüdma. Niiviisi
tormavad teised
saab püüdjaid aina
mängijad teda
rohkem. Mäng
püüdma. Sellest,
lõpeb, kui kõik
kes põgeniku
mängijad on kinni
kinni püüab, saab
püütud.
järgmine tornikell.
7
Lausete laiendamine skeemist lähtudes
Lause vastab skeemile
Kirjutamine
– 1 punkt, kokku 2
punkti.
Lausete õigekiri – 3
punkti: iga eksimus 0,5
punkti maha.

4

5
6

4

7

5

KOKKU 39 PUNKTI
HINDAMINE
35 – 39 punkti (90–100%) – hinne 5
27 – 34,5 punkti (70–89%) – hinne 4
17,5 – 26,5 punkti (45–69%) – hinne 3
8 – 17 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 6,5 punkti (0–19%) – hinne 1
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Iseseisev töö nr 2
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab kirjas kasutada terviklauseid;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
eristab täishäälikuid;
oskab täishäälikuid õigesti kirjas märkida;
oskab leida riimuvaid sõnu;
teab mõiste liitsõna tähendust ja oskab liitsõna tekstis eristada;
teab sidesõnu, mis ei nõua koma;
teab sidesõnu, mille ette pannakse tavaliselt koma.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Loe läbi laused tabelis. Kuula juttu, mille sulle ette loen. Otsusta, kas tabelis kirjutatud
laused on õiged või valed. Tee X tabeli vastavasse ossa.

JÕESAARE KÜLAKOOLIS. KOOLITARE.
Sellest on palju-palju aastaid tagasi, kui meid Madise Leeniga esimest korda
Jõesaare külakooli viidi. Leivakotid olid meil ühes, sest pika maa pärast pidime
terveks nädalaks kooli jääma. Kotisopis oli leivapäts, selle peal karp pudruga.
Vahel oli ka lihakirmeke kaasa pandud, aga seda juhtus harva, sest kust seda
liha nii volipärast võtta oli.
Kõige suurem ruum terves majas oli koolituba, mille ühes nurgas lösutas ahi,
mis rohkem suitsu kui sooja andis. Külma ja suitsu pärast olid meil silmad ja
ninaalused kogu aeg vesised.
Keset tuba seisis kaks pikka lauda. Nende taha pidime kõik paarikümnekesi
ära mahtuma. Valgust andsid meie koolitoale kaks aknasilma. Need olid nii
väikesed, et ka kõige heledamal päeval oli toas hämar. Mul on tänaseni meeles,
et kui tuli talv, siis tuli koolituppa ka külm, suits ja pimedus. Külm andis ennast
veel sellepärast tunda, et söök sahvris külmus kivikõvaks.
Koolituba oli ka meie söögiruum ja magamiskoht. Õhtul tõime pööningult
põhukotid sisse, hommikul tassisime tagasi. Tolmu oli siis kõik maailm täis.
Olivia Saar
Loen sulle jutu ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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Ülesanne

Vastused

Hindamine
Punktid
B
A
5
Õiged otsustused:
Õiged otsustused:
1
Iga õige otsustus – 1
Kuulamine õige, vale, õige, õige, õige, vale, vale, õige, punkt.
õige
vale
2
1) Ukraina
Lugemine 2) üle 300 aasta
3) 1,7 m (170 cm)
4) See raamat on
nii väike, et seda
saab lugeda vaid
mikroskoobi all.

1) Õige maa – 1 punkt.
2) Täpne vastus – 2
punkti. A-rida: 300
aastat – 1 punkt;
B-rida: 1 komponent –
1 punkt.
3) Õige suurus – 1
punkt.
4) Põhjendusega vastus
– 2 punkti. Kui ainult
nimetatud, et raamat
väike / suur – 1 punkt.

6

Iga liitsõna – 1 punkt.
Laps võib sõna välja
kirjutada ka tekstis
esinenud käändes. Iga
liitsõna lihtsõnadeks
jaotamine – 1 punkt.

6

Tiit tahtis kiiresti
Iga õige otsus
bussi peale jõuda, et sidesõnade puhul – 1
mitte hilineda. Talle punkt.
maitsesid õunad ja
pirnid, aga mitte
ploomid. Enne pese
käed puhtaks, siis
saad ka süüa. Kas sa
tuled kaasa või jääd
siia? Seda taldrikut ei
lõhkunud Muri, vaid
hoopis mina tegin
selle kogemata katki.

6

1) Saksamaa
2) Mikroskoobi all,
lehti pööratakse
juuksekarva abil.
3) 1,1 m (110 cm)
4) See raamat on
toaukse suurune
ja lihtsalt ei mahu
voodisse.

Välja on kirjutatud 3 liitsõna: maailm,
3
Kirjutamine toauks, luuleraamat, nõelasilm, tekstirida,
ämblikulõng, juuksekarv

4
Mulle meeldivad
Lugemine seiklused ning
ootamatused.
Tahan minna kinno,
sest sel nädalal
näidatakse seal
põnevat, kuid
naljakat filmi.
Ei isa ega mina
viitsi kodus süüa
teha. Seepärast
võtsime ema kaasa,
et lõunastada
restoranis ja tunda
end mugavalt.
5
Liitlausete lõpetamine
Kirjutamine
6

Iga sobivalt lõpetatud
lause – 1 punkt.
Veatu õigekiri – 2
punkti. Iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.
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Ülesanne

Vastused

B
A
6
Saadud sõnad: kobas, Saadud sõnad: keks,
Kirjutamine kulutus, närid, tuled. kirus, kuluma, sama.
Ühe sõnapaari
Ühe sõnapaari
kummagi sõnaga
kummagi sõnaga
lause.
lause.

7
Sõnad, mis ei riimu: Sõnad, mis ei riimu:
Lugemine kuri, maal, loru
suss, sall, mine

Hindamine

Punktid

Iga saadud sõna – 1
punkt; kokku 4 punkti.
Kumbki lause, kus sõna
on kasutatud sobivas
tähenduses – 1 punkt;
kokku 2 punkti.
Veatu õigekiri – 2
punkti. Iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.

6

Iga õigesti leitud sõna –
1 punkt.

3

KOKKU 40 PUNKTI
HINDAMINE
36 – 40 punkti (90–100%) – hinne 5
28 – 35,5 punkti (70–89%) – hinne 4
18 – 27,5 punkti (45–69%) – hinne 3
8 – 17,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 7,5 punkti (0–19%) – hinne 1

7
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Iseseisev töö nr 3
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab küsimuste toel arusaadavalt edasi anda lugemispala sisu;
oskab kirjutada terviklauseid;
oskab eristada väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke;
oskab leida lähedase tähendusega sõnu;
teab mõiste liitsõna tähendust.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Loe läbi laused ja nende võimalikud lõpud. Kuula juttu, mille sulle ette loen. Leia lausele
õige lõpp. Tee X vastava rea ette.

KUIDAS KARU SABAJUPIGA JÄI
Istus ükskord koopaorav kännu varjus ja prõksutas pähkleid. Järsku märkas –
tiiger tuleb.
“Ui, ui!” ehmatas koopaorav. “Sealt mu lõpp läheneb.” Nutika loomana kogus
ta end aga ruttu. Ja hakkas nii ägedalt pähkleid prõksutama, et kooretükid
kaugele lendasid. Ise hüüatas: “Ohohoo! Kes oskas aimata, et tiigrite silmad
nii maitsvad on!”
Tiiger kuulis ja katsus, et kaugemale sai. Metsas tuli talle karu vastu. Tiiger
küsima:
“Kas tead, kallis kaim, mis kole loom see sihuke on, kes sääl kännu varjus
kükitab ja mõlema suupoolega tiigrite silmi jahvatab?”
Karu ei teadnud.
“Lähme uurime seda asja,” kutsus tiiger.
Aga karul hirm minna.
“Ära pelga,” julgustas tiiger. “Seome sabad kokku. Kui midagi juhtub, jääme
ikka teineteisele toeks.”
Tegidki nii.
Kui koopaorav nägi sabapidi kokkuseotud tiigrit ja karu lähemale hiilimas, taipas
ta kohe, et loomadel on süda saapasääres. Ja pistis kõva häälega kisama:
“No on see tiigri-sinder alles lontrus! Tema isa lubas mulle valgekarvalise karu
tuua, aga pojast kaabakas lohistab tavalise pruuni eluka kohale!”
Karu kuulis ja kohkus kohutavalt. Petis tiiger tahab temaga oma isa võlga tasuda!
Siin võis ainult põgenemine päästa.
Karu sööstis kaitsva tihniku suunas. Et aga tiiger samal ajal teisele poole hüppas,
rebenes vaesel karul saba.
Sest ajast ongi karud lühikese sabajupiga.
Jüri Rant (Indoneesia muinasjutu järgi)
Loen sulle jutu ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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Ülesanne

Vastused

B
A
1
1) tiigrite silmadeks
Kuulamine 2) ta uskus koopaorava juttu
3) nii oli julgem
4) teatas ta, et tahab valge karu nahka
5) rebenes karu saba
6) koopaorav
2
1) Mees ja naine olid teel koju.
Lugemine 2) Hunt tiris naise oma pesa juurde.
3) Väikesel loomal oli suur kont kurku
kinni jäänud.
4) Karu hüppas mehe juurde vankrisse.
5) Mees sundis hobust kiiremini sõitma.
6) Öösel ilmusid ukse taha kingitused.
Mees ja naine olid
laadal käinud.
Naine läks kodu
poole jalgsi.
Naine tõmbas
hundikutsikal kondi
kurgust.
Mees sõitis kodu
poole vaikselt
lauldes.
Naine sai kingiks
rammusa lamba.

Iga õige otsus – 1
punkt.

Kavapunktide
järjestamisel iga õige
otsus – 1 punkt, kokku
6 punkti.
Lausete parandamine
teksti järgi: iga õigesti
parandatud lause – 1
Naine läks jalgsi ees. punkt, kokku 6 punkti.
Laps ei pea parandama
Hundikutsikas
viskles heinte peal. täpselt, nagu selles
juhendis kirjas on.
Mees popsutas
Oluline, et parandus
piipu.
lähtub teksti sisust.
Karu kargas

Punktid
6

12

vankrisse.
Karu ronis metsa
servas vankrist
maha.
Mees sai kingiks ühe
mesitaru.

3
Teksti põhjal küsimused ja neile vastused
Kirjutamine

10

Hindamine

Iga sobiv küsimus ja
vastus – 1 punkt, kokku
4 punkti.
Vigadeta tekst – 3
punkti, iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.

7

Vastused

Ülesanne

A
TEET JA TIINA ON
4
Lugemine SÕBRAD. NEILE
MEELDIB KOOS
ja
kirjutamine RAAMATUKOGUS
KÄIA, SEST SEAL
SAAB AJAKIRJU
UURIDA NING
INTERNETIS
UUDISEID LUGEDA.
KAS NAD ÕUES
KOOS EI KÄIGI?
KÄIVAD IKKA.
KOOS MARDI,
MARI, JÜRI NING
SIIRIGA MÄNGIVAD
NAD IGA PÄEV
IGASUGUSEID
PALLIMÄNGE. KÜLL
ON VAHVA!

5
Lugemine

2) rosinasai
4) miniseelik
7) hobusesaba
1) koolimaja
6) peenraha
3) kaubamaja
5) arvutimäng

B

Hindamine

Iga õige sidesõna ja
PRIIT NING
lauselõpp – 0,5 punkti.
LIINA RUTTAVAD
RAAMATUKOKKU.
MIKS NAD SINNA
LÄHEVAD?
NAD TAHAVAD
LAENUTADA
PÕNEVAID
RAAMATUID,
SEST HOMME
TULEB KOOLIS
JUTUSTADA ÜHT
MUINASJUTTU.
NAD OTSIVAD
LUGUSID
HUNDIST,
KARUST, JÄNESEST
JA REBASEST.
RAAMATUKOGUTÄDI AITAB NEID
NING NII LEIAVAD
LAPSED KÕIK
KIIRESTI ÜLES.
KÜLL ON VAHVA!
3) klaveripala
7) lõbustuspark
4) kuumakindel
2) rändlind
1) hambaravi
5) peakate
6) kevadlill

Iga õige ühendamine
– 0,5 punkti, kokku 3
punkti.
Sobiva liitsõna
kirjutamine – 1 punkt.

Punktid
6

4

KOKKU 35 PUNKTI
HINDAMINE
31,5 – 35 punkti (90–100%) – hinne 5
24,5 – 31 punkti (70–89%) – hinne 4
16 – 24 punkti (45–69%) – hinne 3
7 – 15,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 6,5 punkti (0–19%) – hinne 1
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Iseseisev töö nr 4
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
mõistab endamisi lugedes teksti sisu;
oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab küsimuste toel arusaadavalt edasi anda lugemispala sisu;
oskab kirjutada terviklauseid;
oskab leida lähedasi sõnu;
oskab asesõnu õigesti kirjutada.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Loe sõnu tabelis. Kuula juttu, mille sulle ette loen. Märgi tabelisse, mis Noorpaganale
maitseb / ei maitse, mis talle meeldib / ei meeldi. Tee X tabelis vastavasse ossa.

NOORPAGANA MAITSE
Noorpaganale ei maitsenud magusad asjad. Kommide ja küpsiste asemel sõi
ta parema meelega kartulit ja soolasilku. Seda pagana nätsu ei kannatanud
ta silmaotsaski. Oleks kusagil soolast nätsu müüdud, siis ehk veel. Kui keegi
Noorpaganale kommi pakkus, võttis ta vastu küll. Aga kui vähegi võimalust
oli, vahetas ta kommid hiljem kiluvõileiva vastu. Noorpaganale ei meeldinud
ka liiga ilusad lilled. Kõik need pagana roosid, nelgid ja nartsissid olid tema
meelest läägelt magusad nagu kommidki. Noorpaganale meeldisid nõgesed. Ja
ohakad. Neis oli tema meelest seda karmi ilu, mis ei olnud liiga pealetükkiv.
Noh, võililledel polnud ju ka viga. Eriti siis, kui nad olid juba ära õitsenud ja
nende seemneid võis lendu puhuda. See oli pagana lõbus. Noorpaganale ei
meeldinud ka linnud, kes liiga magusasti laulsid. Kuldnokka ta ei kuulanud.
Lõoke jättis ükskõikseks. Ööbik oli aga liig, mis liig – tuli näpud kõrva toppida.
Laululind number üks oli Noorpagana meelest vares. Varese kraaksumist
kuuldes tuli kena tahe tunne, otsekui oleks soolakurki hauganud. Ja vares oli
veel selle poolest tore lind, et polnud tarvis oodata, millal ta ükskord lõunamaalt
tagasi tuleb ja laulma hakkab. Vares oli alati kohal. Ja lõppude lõpuks pani
Noorpagan tähele, et koolis saadud kahedki olid talle meeldima hakanud. Nii
olid lood Noorpagana maitsega. Ja maitse üle vist ei vaielda. Või kuidas?
Henno Käo
Loen sulle jutu ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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Ülesanne

Vastused

B
A
Noorpaganale
1
Noorpaganale
meeldib nõges,
Kuulamine maitseb kartul,
ohakas, varese laul.
soolasilk,
Noorpaganale ei
kiluvõileib,
meeldi nartsiss, nelk,
soolakurk.
roos, ööbiku laul.
Noorpaganale
ei maitse komm,
küpsis, näts.
2
Lause kirjutamine kuuldud tekstist ja
Kirjutamine ülesande 1 tabelist lähtudes.

14

Hindamine
Iga õige otsus – 1
punkt.

Lause, milles on loetelu
– 1 punkt.
Veatu õigekiri – 2
punkti. Iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.
3
Neitsitorni kohvikut Iga õigesti parandatud
Neitsitorn on
Lugemine kandiline torn.
külastab aeg-ajalt
lause ja samaks jäetud
kummitus.
Kummitus on
lause – 1 punkt, kokku
nähtamatu ja kannab Kui kohviku töötajad 4 punkti.
veidrat meest
küünlajalgu ühest
Kui lause on
kõnetasid, haihtus
kohast teise.
parandatud sobiva, kuid
too õhku.
Kummitus liigutab
mitte tekstist võetud
Kummitus on
külastajate
sõnaga, ka siis lugeda
nähtamatu ja
kohvitasse.
lause õigeks.
Kummitus armastab liigutab külastajate
kohvitasse.
tembutada
Kummitus armastab
toidunõudega.
tembutada
toidunõudega.
Otsustused tabelis:
Iga õige otsus tabelis
Otsustused tabelis:
ei sobi
– 1 punkt; kokku 6
sobib
sobib
punkti.
sobib
ei sobi
ei sobi
sobib
sobib
ei sobi
ei sobi
sobib
sobib
Tekstis olevad sõnad: Tekstis olevad sõnad: Iga sobiv lähedase
veidi – tsipake
vahetevahel –
tähendusega sõna
lahti tegema – avama mõnikord
(sõna või väljend ei
imestama –
astuma – käima
pea olema tekstist) – 1
hämmastama
parandamine –
punkt, kokku 8 punkti.
ringi käima – ringi
remontimine
kondama
väike mees – mehike
tassima – kandma
riided – rõivad
tasane – vagur
naljakas – veider
naljatama –
üsna – üpris
tembutama
tassima – kandma
riided – rõivad

Punktid
7

3

27

Vastused

Ülesanne

A

B

vaba
ümarate
kandilisema
vanadele
headele

väikest
vanaaegsed
imelikud
veidram
hea

3. lõigu põhjal küsimus.

4
Sõnad tabelis:
Kirjutamine kiirustama
kade
vana
lõhn – lõhnama
teritama
vihane – vihastama

Sõnad tabelis:
suur
tuul – tuulutama
lappima
naljakas
töö – töötama
tige

Sa tantsid, nii et maa
5
Kirjutamine müdiseb. Ma tahan
ka kinno minna! Sa
ei saa seda teha!
Lennuk tiirutab maa
ja taeva vahel. Ta ei
saa sulle appi tulla.

Me sõime kogu
mee ära. See tee on
tõesti käänuline. Me
istume ree peal. Tee
palun kiiresti! Kas te
leidsite minu kullast
kee üles? Kuum tee
aurab tassis.

Hindamine

Punktid

Iga omadussõna – 1
punkt (üleliigselt
märgitud sõnade
eest miinuspunkte ei
arvestata); kokku 5
punkti.
Lõigu leidmine – 1
punkt.
Küsimusele saab vastata
3. lõigu põhjal – 1
punkt.
Õigekiri – 2 punkti, iga
eksimus võtab maha
0,5 punkti.
Iga sobiv sõna – 1
punkt, kokku 7 punkti.
Iga sisult sobiv lause
– 1 punkt, kokku 3
punkti.
Vigadeta sõnad tabelis
ja laused – 3 punkti;
iga eksimus võtab
maha 0,5 punkti.
Iga otsustus – 0,5
punkti.

13

5

KOKKU 55 PUNKTI
HINDAMINE
49,5 – 55 punkti (90–100%) – hinne 5
38,5 – 49 punkti (70–89%) – hinne 4
25 – 38 punkti (45–69%) – hinne 3
11 – 24,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 10,5 punkti (0–19%) – hinne 1

15
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Iseseisev töö nr 5
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab küsimuste toel arusaadavalt edasi anda lugemispala sisu;
oskab loetu kohta arvamust avaldada;
oskab kirjutada terviklauseid;
eristab lauses sõna;
oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke;
oskab leida lähedasi sõnu;
oskab teha ärakirja.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Uuri plaani. Kuula viit kahekõnet, mille sulle ette loen. Kirjuta kahekõne number majale,
millest parajasti jutt on.
KAHEKÕNE NR 1
Vabandage, kuidas ma saan minna kaubamajja?
Minge siit foorini. Ületage tee ja paremat kätt teine maja ongi kaubamaja.
Tänan.
KAHEKÕNE NR 2
Tere. Öelge palun, kus siin asub raamatukogu?
Vaadake, siit paistab park. Raamatukogu on ainus hoone pargis.
Aitäh.
KAHEKÕNE NR 3
Tervist! Kas te oskate mulle juhatada teed mõne hubase kohviku juurde.
Oi-jah! Ma mõtlen.... Kas teate, kus asub kaubamaja?
Jah.
Minge kaubamajani ja kaubamajast edasi kolmas hoone ongi kohvik.
Tänan.
KAHEKÕNE NR 4
Kas te saaksite meid aidata? Otsime nimelt loomaaeda. Kuidas sinna minna?
Minge siit otse ristmikuni, ületage tee mööda sebrat ja jõuate haljasalale. Haljasalast üle
minnes märkate purskkaevu. Purskkaevu taga ongi loomaaia sissekäik.
Suur tänu.
KAHEKÕNE NR 5
Tere päevast! Vabandage, kuid mul on väga vaja helistada. Kus võiks asuda lähim
telefoniputka?
Kõige parem on teil minna postkontorisse, see on siinsamas.
Ah postkontor? Seda hoonet ma vist tean. Kas see on maja, mis jääb foori ja sebra
vahelise ristmiku nurgale?
Jah, täpselt.
Tänan.
Loen sulle kahekõned teist korda ette.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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Vastused

Ülesanne

B
A
1
Plaanil õigete hoonete leidmine ja neile
Kuulamine vastavate numbrite märkimine.
1) 12
2) raamatukogu
3) kaubamajas
4) park
5) loomaaed
6) kohvik
7) sebra /
ülekäigurada

18

1) purskkaevust
2) postkontorist /
kaubamajast
3) pargis
4) raamatukogus
5) kaubamajast
6) kohvikus
7) valgusfooris / fooris

Hindamine

Punktid

Iga õige number õiges
kohas – 1 punkt; kokku
5 punkti.
Iga sisuliselt õige
otsustus – 1 punkt;
kokku 7 punkti.

12

2
Otsustused ja
Lugemine vastused küsimustele:
1) Jah.
Peeter ja vanaisa.
2) Jah.
Peeter.
3) Ei.
4) Jah.
Ta hakkab mälestuste
raamatut kirjutama.
5) Ei.
6) Jah.
Ta kukub palju.
Lisaküsimus: Peeter
on vanaisa lapselaps.

Otsustused ja
vastused küsimustele
1) Jah.
Peeter ja vanaisa.
2) Jah.
Vanaisa.
3) Ei.
4) Jah.
Ta lõhkus ära täpilise
tassi.
5) Ei.
6) Jah.
Ta kukub palju.
Lisaküsimus: Peeter
on vanaisa lapselaps.

Iga õige ei-jah-otsus – 1
punkt; kokku 6 punkti.
Iga tekstist lähtuv vastus
– 1 punkt; kokku 4
punkti.
Lisaküsimuse sobiv
seletus – 1 punkt.

11

3
Sa jälgid
Kirjutamine tähelepanelikult
liiklust.
Me käime kõnnitee
paremal poolel.
Nad kannavad riietel
helkurit.

Ta käib maantee
vasakul poolel.
Te ületate tee foori
rohelise tule ajal.
Nad täidavad
liikluseeskirja.

Iga veatu lause – 2
punkti; iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti;
kokku 6 punkti.
Iga asesõna ja tegusõna
õige määratlemine –
0,5 punkti; kokku 3
punkti.

9

VIHASTAMA – süda
4
Lugemine sai täis, kops läks üle
maksa
PÕGENEMA – jalga
laskma, jalgadele tuld
andma, jalgu selga
võtma
RUMAL – peast
segane, peast
põrunud
Üle jäi – jänes põues
= kardab

VAIKIMA – keelt
alla neelama, keelt
hammaste taga hoidma
PETMA – ninapidi
vedama, hambasse
puhuma, puru silma
ajama
MEELITAMA – mett
moka peale määrima,
mesijuttu ajama
Üle jäi – pead kaotama
= segadusse sattuma

Iga õige ühendus:
0,5 punkti, kokku 3,5
punkti.
Oskus kirjutada välja
üle jäänud väljend –
0,5 punkti.
Sobiv seletus väljendile
– 1 punkt.

5

KOKKU 37 PUNKTI
HINDAMINE
33,5 – 37 punkti (90–100%) hinne 5
26 – 33 punkti (70–89%) hinne 4
18,5 – 25,5 punkti (45–69%) hinne 3
7,5 – 18 punkti (20–44%) hinne 2
0 – 7 punkti (0–19%) hinne 1
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Iseseisev töö nr 6
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
oskab loetu kohta arvamust avaldada;
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
oskab küsimuste toel arusaadavalt edasi anda lugemispala sisu;
oskab kasutada terviklauseid;
oskab asesõnu õigesti kirjutada;
oskab kasutada suurt algustähte lause alguses.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Loen sulle ette loo korstnapühkija tööst. Kuula ja tõmba oma tekstist maha sõnad, mida
minu loos ei ole.

AMETEID ON ERINEVAID
Kui korstnapühkija tööle minema hakkab, paneb ta kõigepealt mustad riided
selga. Pluusi peale paneb ta vaskpandlaga vöö. Selle vahele mahub parajasti
kaks kulpi, üks suurem, teine väiksem. Nendega võetakse tahm ja tuhk
lõõriaukudest välja. Üle õla käib korstnaluud. Selle üks ots on raudtraadist
ja sinna külge on seotud raudpomm. Pomm oma raskusega tõmbab luuda
allapoole, korstnapühkija aga sikutab tagasi. Nii luuda edasi-tagasi liigutades
tahm korstna küljest lahti saadaksegi. Luud on seotud 12–25 meetri pikkuse
köie külge. Nii saavad puhtaks ka pikad korstnad. Kätte võtab korstnapühkija
lühema traatluua, mis on keeratud rõngasse. Seda riistapuud kutsutakse rooliks.
Rooliga puhastatakse lõõre ja soemüüri.
Viivi Variksaar
Loen sulle kahekõned ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.
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Ülesanne

22

Vastused
A

B

1
Õpilase tekstis on 10 sõna rohkem kui
Kuulamine õpetaja tekstis:
Lugemine Kui korstnapühkija hommikul tööle
minema hakkab, paneb ta kõigepealt
mustad riided selga. Pluusi peale paneb ta
laia vaskpandlaga vöö. Selle vahele mahub
alati parajasti kaks kulpi, üks suurem,
teine väiksem. Nendega võetakse vana
tahm ja tuhk lõõriaukudest välja. Üle õla
ripub käib korstnaluud. Selle üks ots on
raudtraadist ja sinna külge on tugevasti
seotud raudpomm. Pomm oma raskusega
tõmbab luuda allapoole, korstnapühkija
aga sikutab seda tagasi. Nii luuda edasitagasi liigutades tahm korstna sisemisest
küljest lahti saadaksegi. Luud on tugevasti
seotud 12–25 meetri pikkuse köie külge.
Nii saavad puhtaks ka pikad korstnad.
Kätte võtab korstnapühkija lühema
traatluua, mis on keeratud korralikult
rõngasse. Seda riistapuud kutsutakse
rooliks. Rooliga puhastatakse lõõre ja
soemüüri.
Loeteluga lause kirjutamine.
2
Vastused
Vastused
Lugemine küsimustele:
küsimustele:
1. Limonaadipudel; 1. Mattias, mamma
lill oli suur
2. Limonaadipudel;
2. Autopoes
lill oli suur
3. Lubas anda saia ja 3. Autopoes
magustoiduks kommi 4. Lubas anda saia
4. Mattias, mamma ja magustoiduks
kommi
Tegelase valik:
Tegelase valik:
1. Mattias
1. Mattias
2. Mattias
2. Mamma
3. Mamma
3. Mattias
4. Mattias
4. Mamma
5. Mamma
5. Mattias
6. Mattias
6. Mattias
7. Mattias
7. Mattias
8. Mattias
8. Mattias

Hindamine

Punktid

Iga õigesti mahatõmmatud sõna – 1
punkt, kokku 10
punkti.
Iga üleliigselt mahatõmmatud sõna võtab
maha 1 punkti.
Loeteluga lause – 1
punkt.
Veatu õigekiri – 2
punkti. Iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.
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Kaheosaline vastus –
2 punkti; üheosaline
vastus – 1 punkt; kokku
7 punkti.

18

Iga õige otsus – 1
punkt; kokku 8 punkti.
Ruutudes on otsused:
iga täidetud ruut – 1
punkt; kokku 3 punkti.

Ülesanne

Vastused

A
3
Poisid tahtsid sööma
Kirjutamine minna.
Isa luges huvitavat
artiklit.
Toomas õppis uut
klaveripala.
Katrin jõi limonaadi.
4
Ma hakkan kohe
Kirjutamine kooli minema. Millal
sa vanni lähed? Eile
laulsite te tõesti
imeliselt! Kuhu sa
kiirustad? Tänases
tunnis hüppasid nad
kõrgust.

B
Poisid lootsid jõuda
trenni õigel ajal.
Isa triikis oma särki.
Meelis kattis
õhtusöögiks lauda.
Vanaema sõi
võileiba.
Kas sa leidsid oma
harjutuste vihiku
üles? Miks ta seal
pingil üksinda
nukrutseb? Me
otsustasime minna
mereranda. Nüüd
sa pead küll tuppa
tulema! Ma olen
väsinud.

Hindamine

Punktid

Iga õigesti muudetud
tegusõna – 1 punkt;
kokku 4 punkti.
Veatu ärakiri – 2 punkti,
iga eksimus võtab maha
0,5 punkti.

6

Iga õigesti täidetud lünk
– 1 punkt.

5

KOKKU 42 PUNKTI
HINDAMINE
38 – 42 punkti (90–100%) – hinne 5
29,5 – 37,5 punkti (70–89%) – hinne 4
19 – 29 punkti (45–69%) – hinne 3
8,5 – 18,5 punkti (20–44%)– hinne 2
0 – 8 punkti (0–19%) – hinne 1
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Iseseisev töö nr 7
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
oskab leida lähedasi sõnu;
oskab kuulata eakohast teksti ja toimida saadud sõnumi kohaselt;
oskab kirjutada terviklauseid;
oskab kirjas õigesti märkida ainsuse kaasaütleva käände lõppu;
oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke;
oskab teha ärakirja.
ÜLESANNE 1. KUULAMINE
Kuula ja kirjuta tabelisse riikide nimed.

KÜLM DUŠŠ JA PÕLEV LUUD
Uue aasta saabumist tähistatakse kõikjal maailmas. Kuigi kombed on sageli
erinevad. Birmas langeb aastavahetus kõige kuumemale ajale. Siis ei tasu
tänavatele tulla väga uhkeis rõivais, sest iga hetk võidakse inimene veega üle
kallata.
Kuuba aastavahetus on mõeldamatu kirjeldamatult kireva, laulu ja tantsu tulvil
karnevalita.
Pärast seda, kui kellad keskööl on kuulutanud uue aasta algust, teevad Šotimaa
elanikud lahti oma uksed, et vana aasta võiks ära minna ja uus tulla. Uusaastaööl
võib ustest igaüks – nii tuttav kui võhivõõras – sisse astuda. Peaasi, et tal oleks
kaasas kamalutäis kivisütt, mis sisenedes tuleb koldesse heita.
Vietnamis langeb uue aasta tulek kokku virsikupuude õitsemisega. Õitsvaid
virsikuoksi kingitakse oma sõpradele, nendega kaunistatakse oma kodusid.
Aastavahetusel kingitakse üksteisele apelsine, aga eriti lähedastele inimestele
– rõivaid.
Jaapanlastele on väga tähtis, mida uusaastaööl unes nähakse. Kui unenägudes
hõljub lind, on see hea märk. Aga kui unes nähakse Jaapani kõige kõrgemat,
3776 meetrini ulatuvat püha Fudžijama mäetippu, tuleb uus aasta üliõnnelik.
Gruusias hüpatakse uusaastahommikul üle lõkketule. Usutakse, et kõik –
väikelapsest vanakeseni – ,kes suudavad seda teha, saavad lõkketulest uut
elujõudu.
Andres Jaaksoo
Loen sulle kahekõned ette teist korda.
Edasi lahendab igaüks ülesandeid selles järjekorras ja selles tempos, nagu talle sobib.

25

Ülesanne

Vastused
A

1
Vietnam
Kuulamine Kuuba
Gruusia
Šotimaa
Jaapan
Birma
Jõulude ajal käisime
2
Lugemine sõitmas. (Hobustele)
Kirjutamine pandi kell peale. Isa
ütles, et siis kasvab
pikk lina.

B
Šotimaa
Kuuba
Gruusia
Jaapan
Birma
Vietnam
Jõululaupäeval enne
valget pandi tuli
ahju, käidi saunas
ära. Poisid enne, siis
tüdrukud.

3
Lõikude
Lõikude
Lugemine järjestamine:
järjestamine:
Kirjutamine 1 – 4 – 3 – 2 – 6 – 5 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2

26

Hindamine

Punktid

Iga õige otsustus – 1
punkt; kokku 6 punkti.
Õige ärakiri – 1 punkt,
1 eksimus – 0,5 punkti.

7

Hindamisel
arvestatakse mõtte
edasiandmist ja
õigekirja. Iga eksimus
õigekirjas või sisus –
maha 0,5 punkti.
Iga õige otsustus – 1
punkt; kokku 6 punkti.

5

Otsustused:
Õige
Õige
Vale
Õige
Vale
Vale
Õige

Otsustused:
Õige
Õige
Vale
Õige
Õige
Vale
Vale

Iga õige otsustus – 1
punkt; kokku 7 punkti.

Jõululaupäevaeelsel
päeval toimub autode
võidusõit.
Autode jõulusõit
kestab veerand tundi.
Autosid kaunistab
kunstlumi.

Jõululaupäevaeelsel
päeval toimub
autode võidusõit.
Iga neljandat autot
ehib jõulutaat.
Juhid võtavad
autodelt kaunistused
ära kohe pärast
jõulusõitu.

Õpilane võib muuta
laused otse teksti järgi
õigeks, aga ka oma
sõnadega – oluline, et
mõte lähtuks tekstist.
Iga lause sisuline
sobivus – 1 punkt;
kokku 3 punkti.

Samatähenduslikud
sõnad:
kurtma
iga-aastane
täituma
jõulueit
ilus

Samatähenduslikud
sõnad:
igavus
paarsada
särav
jõululumi
raiskama

Iga sisuliselt sobiv sõna
– 1 punkt; kokku 5
punkti.
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Ülesanne
4
Kirjutamine

Vastused
A
Lp Sander Reinuste
Metsa talu
Raba küla
Rae vald
75301 Harjumaa

5
Loeteluga lause
Kirjutamine

B

Hindamine

Punktid

Sobiv paigutus
ümbrikul – 1 punkt,
õige järjekord – 3
punkti; iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.
Veatu ärakiri – 2 punkti;
iga eksimus võtab
maha 0,5 punkti.
Lauses vähemalt 2
sõna, mis vastavad
nõutud küsimusele – 1
punkt.
Veatu õigekiri – 2
punkti; iga eksimus
võtab maha 0,5 punkti.

6

3
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KOKKU42 PUNKTI
HINDAMINE
38 – 42 punkti (90–100%) – hinne 5
29,5 – 37,5 punkti (70–89%) – hinne 4
19 – 29 punkti (45–69%) – hinne 3
8,5 – 18,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 8 punkti (0–19%) – hinne 1
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Kontrolltöö I veerand
MÕÕDETAVAD ÕPITULEMUSED
Õpilane
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
oskab eristada väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
oskab leida lähedasi sõnu;
oskab kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta arvamust avaldada;
oskab kirjas kasutada terviklauseid;
oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke;
oskab kasutada suurt algustähte lause alguses, inimese nimedes.
HINDAMISJUHEND
ÜLESANNE 1
Vastused
Liitsõnad:
metsaisa, suutäie, sõbramehejuttu, mäekingus, merekaldale, kuivamaaloom, veeloom,
asjamees, laiskloom, peapool, sabapool, võlukepi, merevette, maailma
Hindamine
Iga liitsõna – 1 punkt, valesti leitud sõna punkti maha ei võta; kokku 10 punkti
Küsimuste koostamine:
Küsimusele saab teksti põhjal vastata – 1 punkt; kokku 2 punkti
Veatu õigekiri – 3 punkti, iga eksimus võtab maha 0,5 punkti
Punktid – 15
ÜLESANNE 2
Vastused
Väljakirjutused tekstist
Teksti järgi küsimusele vastamine
Hindamine
Iga sobiv lause – 1 punkt; kokku 3 punkti
Iga sobiv sõna – 1 punkt – kokku 13 punkti
Veatu ärakiri – 3 punkti, iga eksimus võtab maha 0,5 punkti
Sobiv vastus küsimusele – 2 punkti
Punktid – 21
ÜLESANNE 3
Vastused
1) Kelner tõi tohutu hõbeliua kolme terve suure kalaga. Kalu ümbritsesid juurviljad ja
pisikesed kartulid. See tundus nii suurepärane ning pidulik, et isegi Johannesele hakkas
siin meeldima ja ta kiikus oma tooliga edasi-tagasi. Seejärel sõid nad ära veel vägeva
portsjoni jäätist puuvilja ning vahukoorega. Jäätis oli poolest saadik roheline ja poolest
saadik roosa ning seal sees oli veel pisikesi pähklitükikesi. Viplalale jäi üks pähklitükk
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kurku kinni ning ta köhis vist veerand tundi, kuid kelnerid õnneks ei märganud seda.
Nüüd tahtis härra Blom arvet maksta, sest neil oli plaanis veel linna jalutama minna.
Kelner tõi arve. Härra Blom vaatas seda ning teatas, et tal pole nii palju raha. Nella
Della ja Johannes istusid üsna hirmunult. Nad olid kõik ära söönud ja pidid maksma,
aga isal ei olnud rahakotis ega ka kodus nii palju raha.
2) Samatähenduslikud sõnad tekstist:
kelner
köhis
veerand tundi
ei märganud
jalutama
hirmunult
3) Tegelased:
Härra Blom, Nella Della, Johannes, Viplala, kelner
HINDAMINE
1) Sidesõnade leidmine ja õigete komade märkimine – 10 punkti; iga eksimus võtab
maha 0,5 punkti.
2) Iga sobiv samatähenduslik sõna – 1 punkt; kokku 6 punkti.
Õpilane ei pea sõnu võtma tekstist, see on võimalus.
3) Iga märgitud tegelane – 1 punkt; kokku 5 punkti.
Punktid – 21
ÜLESANNE 4
Vastused
KUNINGANNA ANN KORJAB SEENI
KUNINGANNA ANNIL TULI ÜKSKORD SEENEISU. ET KÕIGE PAREMAD SEENED
KASVAVAD METSAS, VÕTTIS TA KORVI JA HARJAKESEGA NOA NING LÄKS METSA.
VARSTI LEIDISKI TA ÜHE SUURE PUNASE PILVIKU. PILVIKU SEES OLI SUUR AUK JA
SEALT VAATAS VÄLJA SEENEUSS, KES HAKKAS HALEDASTI NUTMA. ANNIL HAKKAS
TÕUGUPEREST KAHJU JA TA SAMMUS EDASI.
KAHE KUUSEKÄNNU VAHEL PUNETAS KOLM KUUSERIISIKAT. ENT RIISIKASTKI
VAATAS VÄLJA TÕUK, KES OLI SUUR, PAKS JA KURI. TA ÄHVARDAS ANNI KOGUNI
KUUSEOKKAGA, NII ET TOO VISKAS SEENE EHMUNULT ÄRA.
TÜKK AEGA LONKIS ANN MÖÖDA METSA, ENT LEIDIS AINULT KÄRBSESEENI JA
PESAKONNA USSITANUD PURAVIKKE. PETTUNUD ANN TULI TÜHJA KORVIGA
TAGASI. ÄKKI LEIDIS TA LOSSIPARGIST PUU ALT MITU ILUSAT SUURT SIRMIKUT. NAD
OLID KOGU SELLE AJA ANNI OODANUD.
HINDAMINE
Suure algustähega kirjutatavate sõnade märkimine – 10 punkti. Iga eksimus võtab maha
0,5 punkti.
Suure algustähe reegli tundmine: nimi ja lause algus – kumbki 1 punkt; kokku 2 punkti
30

Punktid – 12

TÖÖS KOKKU 69 PUNKTI
PUNKTIDE VASTAVUS HINNETELE:
62 – 69 punkti (90–100%) – hinne 5
48,5 – 61,5 punkti (70–89%) – hinne 4
31 – 48 punkti (45–69%) – hinne 3
14 – 30,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 13,5 punkti (0–19%) – hinne 1
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Kontrolltöö II veerand
Mõõdetavad õpitulemused
Õpilane
mõistab endamisi lugedes teksti sisu, oskab vastata teemakohastele küsimustele;
oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel;
oskab eristada väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu;
oskab leida lähedasi sõnu;
oskab loetu kohta arvamust avaldada;
oskab kasutada terviklauseid;
eristab liitsõna, lauset;
oskab kirjas õigesti märkida tegusõna pöördelõppe;
oskab piiritleda lauset ja panna lauselõpumärke.
HINDAMISJUHEND
ÜLESANNE 1
Vastused
Liitsõnad:
VELODUŠŠ
Üks kuulus Inglise firma tutvustas hiljuti Pariisi jalgrattanäitusel põnevat uudist – velodušši.
See riist ühendab täiuslikul viisil hommikuse pesemise kehalise harjutusega. Velodušš on
jalgratta ja duši kombinatsioon, milles jalgade väntamise töö ei lähe raisku. See kasutatakse
ära vee pumpamiseks paagist. Mida kõvemini pedaalidele vajutada, seda tugevam on
veejuga. Veepaagi alla võib paigutada veesoojendi ja niiviisi võtta kuuma dušši.
HINDAMINE
Iga liitsõna – 1 punkt, üleliigselt märgitud sõna võtab punkti maha (sõna velodušš
märkimata jätmine arvesse ei lähe); kokku 6 punkti.
Otsustuse tegemine aastaarvu osas – 1 punkt.
Loogiline põhjendus – 2 punkti.
Punktid – 9
ÜLESANNE 2
Vastused
Lauselõpumärgid ja h sõna algul:
HOMMIKUNE ÄRATUS
„Kas sa hakkad Lotte juures elama?“ päris Jaak Susumult. „Väga hea, siis ma äratan homme
sind kah. Mis kell sa tahad tõusta?“
„Mina tõusen alati kell viis,“ ütles mesilane. „Siis on õhk kõige värskem, väga hea on
võimlemisharjutusi teha.“
„Kell viis!“ karjus Jaak. „Punane lutikas! Kell viis ma sind küll äratama ei tule! Mina tulen
kell seitse ja punkt. Paluks sellega arvestada ja mitte varem voodist välja kobida!“
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„Ei, mina tõusen ikka kell viis,“ raputas Susumu pead. „Mina sellega harjunud.“
„Nojah,“ torises kärbes. „Ärka siis pealegi kell viis, kui sul siuke haigus kallal on, et und ei
ole. Aga vaata, et sa Lottet üles ei aja! Lotte on minu kunde.“
„Loomulikult!“ noogutas Susumu.
Kokkulepe saavutatud, hakkas Jaak oma panne taguma ning pasunat tuututama. Lotte kargas
otsekohe voodist välja ning hüüdis:
„Tere hommikust! Täna on leiutajate võistlus! Hurraa!“
Riimuvad sõnad teksti järgi:
pea – hea
kellega – sellega
kooguta – nooguta
käratan – äratan
saak – Jaak
püüdis – hüüdis
HINDAMINE
H sõna algul – 6 punkti (iga eksimine, nii puuduv h kui ka üleliigselt märgitud h, võtab
maha 1 punkti).
Lauselõpumärgid – 12 punkti (iga eksimus võtab maha 0,5 punkti; hüüumärgi ja punkti
kasutamise otsustus ei pruugi kirjaniku variandiga kokku langeda).
Riimuvad sõnad – 6 punkti (sõnad ei pea olema tekstist).
Punktid – 24
ÜLESANNE 3
Vastused
Väljendite vasted
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Eesti kirjakeel
karu tegemine
kaks kasukat
käpukil
nagu karu
käima
teine mees
tantsitaja
nui käes
viskab kukerpalli
teeb muid tempe
saab naermisest villand
lapsed
kardavad
pagevad

Setu murdekeel
karro tegemä
kaits kaskat
käpikalla
nigu karo
käümä
tõné miis
tandzutaja
nui käeh
kukõrpalli lööze
mudu tempo tege
viländ naarda
latsõ
pelgäzõq
pagõzõq

Hindamine
Iga õigesti leitud vaste – 1 punkt; kokku 14 punkti.
Veatu ärakiri – 3 punkti; iga eksimus võtab maha 0,5 punkti.
Punktid – 17
ÜLESANNE 4
Vastused
1) Antud küsimustele vastavad tegusõnad:
Mida teen? – panen, lisan, toon;
Mida teeb? – katab, peab, räägib, nimetab, ütleb, seab, vaatab, tirib, nihutab, teatab,
lausub, kiidab;
Mida teevad? – tulevad, istuvad, hakkavad.
Hindamine
1) Tegusõnad tekstist
Iga õiges pöördes tegusõna – 1 punkt; kokku 6 punkti.
2) Küsimuste koostamine
Iga sobiv küsimus – 1 punkt; kokku 5 punkti.
Veatu õigekiri – 3 punkti; iga eksimus võtab maha 0,5 punkti.
Punktid – 14
TÖÖS KOKKU 64 PUNKTI
PUNKTIDE VASTAVUS HINNETELE:
62 – 69 punkti (90–100%) – hinne 5
48,5 – 61,5 punkti (70–89%) – hinne 4
31 – 48 punkti (45–69%) – hinne 3
14 – 30,5 punkti (20–44%) – hinne 2
0 – 13,5 punkti (0–19%) – hinne 1
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