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KEELEST ÜLDISELT

Selles peatükis:

• kordame varem õpitut;

• uurime, milliste keelte kõnelejaid elab Eestis;

• räägime headest suhtluskommetest;

• arutleme, mis vahe on ametlikul ja argikeelel;

• mängime keelega.
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Ott Arder

Ilus algus

Paigalseis on pimedus
ja liikumine valgus.
Ratas hakkab veerema – 
eks ole ilus algus!

Metsa tagant üles veab
end punav päikseketas.
Kellel on, see küllap teab,
mis imeloom on ratas.

Istud kindlalt sadulas
ja väntad mitmeid tunde.
Tuul, mis kõrvus tuhiseb,
loob lendamise tunde.

Paigalseis on pimedus ja
liikumine valgus,
ring ja ratas teavad peast,
kus on ots, kus algus.

Millal liikusid väga kiiresti ühest punktist teise? Miks?

Miks on mõnikord hea paigal seista?

Kirjelda oma fantaasiaratast. Kuhu sellega sõidaksid? Koosta lühike kirjeldus 
vihikusse
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KORDAME VAREM ÕPITUT

Täida tööleht. Liigu klassis ringi ja leia, kes võiks teada vastust kastis olevale 
küsimusele/ülesandele. Kui leiad klassikaaslase, kes teab vastust, kirjuta tema 
nimi vastava küsimuse/ülesande juurde (vastust ära kirjuta). Iga klassikaaslase 
käest võid küsida vastust ainult ühele küsimusele/ülesandele. Kui kõik ruudud 
on täidetud, kontrollige koos vastuseid: õpetaja nimetab õpilase, kes loeb ette 
esimese küsimuse. Tema küsimusele vastab see, kelle nimi on küsimuse ette 
lugenud õpilase kastis. Tema loeb omakorda ette järgmise küsimuse ja nii, kuni 
kõik vastused on ette loetud.

Pane tähele! Kui klassis on vähem kui 25 õpilast, leppige kokku, mitmele küsi-
musele vastate või mitme õpilase nimi võib korduda.
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Kes on  
kirjutanud  
muistendi 

„Keelte  
keetmine“?

………………..

Mitu täishäälikut 
on eesti keeles? 

Nimeta need.

………………..

Nimeta üks 
Astrid Lindgreni 

teos.

………………..

Kes avastas 
Ameerika?

………………..

Nimeta kaks 
võõrsõna 
tunnust.

………………..

Nimeta üks  
eesti keele  

sugulaskeel.

………………..

Nimeta Eesti üks 
tuntumaid  

mustkunstnikke.

………………..

Nimeta  
Eesti edukaim 

freestyle- 
suusataja.

………………..

Tähestik ehk 

………………..

Mille poolest 
erineb luuletus 

jutust?

………………..

Nimeta eestlaste 
eepose pealkiri 

ja autor.

………………..

Nimeta ühed 
kaksikud  

meesnäitlejad.

………………..

Kuidas  
kirjutatakse  
kaashääliku-
ühendis kõik 

tähed?

………………..

Millistest osadest 
koosneb liitsõna?

………………..

Kuidas  
nimetatakse 

tuletamise teel 
saadud sõna?

………………..

Idee: Liikuma Kutsuva Kooli veebileht

Nimeta rahvus- 
vaheline kood 

teadete edasta-
miseks telegraafi 

teel.

………………..

Nimeta  
muutumatute 
sõnade liigid.

………………..

Mitu pööret  
on ainsuses  

ja mitmuses?

………………..

Mis on alus 
 ja öeldis?

………………..

Mis on  
antonüüm?

………………..

Mida  
nimetatakse  

piktogrammiks?

………………..

Nimeta  
käändsõna liigid.

………………..

Millistest osadest 
koosneb jutt?

………………..

Milliste tunnuste 
alusel tunned ära 

koondlause?

………………..

Miks on tarvis 
sõnu lühendada?

………………..
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HARJUTUS 1

Kaardile on paigutatud tuntud eestlased laias maailmas.  
Uuri kaarti ja täida tabel. Vajaduse korral kasuta interneti abi.

1.1. EESTLASED  
LAIAS MAAILMAS
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Kes on pildil? Mille poolest kuulus? Millise riigiga on seotud? Kuidas?

1. Ilon Wikland

2. Kerli Kõiv

3. Kalev Mark Kostabi

4. Arvo Pärt

5. Sir Arvi Parbo

6. Johan Laidoner

7. Fred Jüssi

8. Vend Vahindra

9. Kill Kaare

10. Anne Veski
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HARJUTUS 2

Loe läbi järgnev tekst ja lahenda ülesanded.  

Toomas Hendrik Ilves

Eesti Vabariigi president 09.10.2006–10.10.2016

President Toomas Hendrik Ilves on sündinud 26. detsembril 1953 Rootsi 
pealinnas Stockholmis, ta on pikemat aega elanud ja töötanud viies riigis.

Toomas Hendrik Ilvest on kujundanud tema lapsepõlvekodust pärit 
eesti väärtushinnangud, USA tippülikooli haridus ning Eesti oleviku ja 
tulevikuga seotud töökohad. See kõik on teda viimase veerandsajandi 
jooksul mõjutanud nii inimesena kui ka 21. sajandi Euroopa väikeriigi 
presidendina.

Ta omandas hariduse Ameerika Ühendriikides. 1976. aastal lõpetas ta 
New Yorgis asuva Columbia ülikooli ja 1978. aastal sai Pennsylvania üli-
koolis psühholoogia erialal magistrikraadi.

1984. aastal kolis Ilves Euroopasse ja hakkas tööle Saksamaal 
Münchenis raadiojaamas Vaba Euroopa. Esmalt oli ta uurija ja välispolii-
tika analüütik ning hiljem Eesti toimetuse juhataja.

Aastatel 1993–1996 oli Toomas Hendrik Ilves Washingtonis Eesti 
Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides. Sel ajal algatas ta koos 
haridusminister Jaak Aaviksooga Tiigrihüppe programmi, et kõik Eesti 
koolid saaksid arvutid ja internetiühenduse.

1996–1998 oli Ilves välisminister. Pärast lühikest aega Põhja-Atlandi 
Instituudi esimehena 1998. aastal pidas ta kuni 2002. aastani taas välis-
ministri ametit.

2002–2004 oli Ilves riigikogu liige. 2004. aastal valiti ta Euroopa 
Parlamenti, kus ta täitis väliskomisjoni aseesimehe ülesandeid. Euroopa 
Parlamendi liikmena algatas ta Läänemere strateegia, millest sai hiljem 
Euroopa Liidu ametlik regionaalpoliitika valdkond.

2006. aastal valiti Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi presidendiks 
ja alates 2011. aastast jätkas ta sel kohal teist ametiaega.

Oma ametiajal on president Ilves määratud Euroopa Liidu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas mitmele kõrgele kohale.

Viimastel aastatel on president Ilves kõnelenud ja kirjutanud paljudel 
rahvusvahelistel foorumitel Euroopa lõimumisest, Atlandi-ülestest suhe-
test, e-riigist, küberjulgeolekust ja teistel sarnastel teemadel.

Ilves on avaldanud nii eesti kui ka inglise keeles palju esseid ja artikleid 
eri valdkondadest, alates eesti keelest, ajaloost ja kirjandusest ning lõpe-
tades maailma välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Kohandatud tekst Eesti Vabariigi presidendi veebilehelt
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1. Pane kirja, millistes riikides on Toomas Hendrik Ilves elanud.

a)

b)

c)

d)

2. Mitu aastat oli Ilves Eesti president? …………………………………………………….

3. Milliseid ameteid on Ilves pidanud? Nimeta kõik artiklis välja toodud ametid.

4. Toomas Hendrik Ilves ei ole enam Eesti president. Uuri, miks teda sellele vaatamata 
presidendiks nimetatakse.

5. Koosta vihikusse sarnane ülevaade (sünnikoht, haridus, elukohad, ametid) Eesti  
praeguse presidendi kohta.
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Keel võib olla nii igapäevane suhtlusvahend, tõsine töövahend kui ka lõbus viis 
humoorikate ridade loomiseks.

Harjutus 13

Loe Ilmar Trulli luuletust „Triibuline sõber“ ja vasta küsimustele.

Mu sõbraks triibuline kass.
Tal puudub ID-kaart ja pass.

Siia ilma loodi ta
võluva vöötkoodiga.

Kui vahel räägin sõbraga, 
siis vestleks justkui sebraga.

• Mis teeb Ilmar Trulli luuletuse naljakaks?

• Mis ühendab selles luuletuses kassi, triipkoodi ja sebrat?  
Leia veel nende sõnadega riimuvaid sõnu.

Keelega mängimiseks on mitmesuguseid võimalusi.

Anagramm on sõnas tähtede ümberpaigutamine nii, et tekiks uus sõna, nt maa-
ilmas – maismaal, emakeel – keelame, ilutaim – liituma. Ühest sõnast võib ka mitu 
saada, nt magustoit – tigu ostma, silmaring – ingli sarm, kolmapäev – kolm päeva.

1.5. KEELEMÄNGUD
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Harjutus 14

Moodusta nendest sõnadest anagramme.

Ühesõnalised

avar, vaar ……………………………………………………….…………………….

alam ……………………………………………………....…………………………

puuriit ……………………………………………………....………………………

reklaam ………………………………………………………………………....…

ninasarvik …………………………………………………....……………………...

Mitmesõnalised:

suvekodu ……………………………………………………………....……………

ristikhein ………………………………………………….………………………….

vargavastane ……………………………………………………………....…………

telekanal …………………………………………………………………....………

klaasmaja ………………………………………………………....………………..

Anagrammiks on isiku- või kohanimi:

reibas ……………………………………………………....………………………

astugu ……………………………………………………....………………………

raamat …………………………………………………....………………………

teise ………………………………………………....…………………………....…..

vanasse ……………………………………....…………………………....………
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Harjutus 15

Moodusta enda nimest anagramm. Esialgu nuputa ise, seejärel 
kasuta ka anagrammide koostamiseks mõeldud programmi:  
https://www.eki.ee/tarkvara/anagramm/.

Kas sinu nimest saadud sõna(d) on sinu iseloomu või huvidega kuidagi seo-
tud? Selgita!

Harjutus 16

Kasuta peatükis olevaid anagramme ja kirjuta luuletus. Sõna ning selle 
anagramm peavad olema samas värsis.

Kalambuur on sõnamängul põhinev nali, mis eeldab seoste nägemist ja loomist .

Teravmeelse kalambuuri loomiseks on mitu viisi. 

• Väljenditele, vanasõnadele, kõnekäändudele, tsitaatidele uue sisu andmine.

       Nt Meteoroloog tundis murepilvi oma pea kohal.

• Kõlaliselt sarnaste, kuid tähenduselt erinevate sõnade seostamine.

        Nt e-Eesti rahvuslind on säutsupääsuke. Päev on lühike, kuid ööbik. 
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• Kokku- ja lahkukirjutamise reeglite ning sõnapiiri nihutamisega mängimine.

        Nt Teeviit 2019 soovitused abiturientidele:

 matemaatik – tee viit

 lumehelbeke – tee viit, kui viitsid

 multiettevõtja – tee viit asja korraga

 teedevalitsuse ametnik – tee teeviit

• Kalambuuride loomiseks saab kasutada ka pilte ja fotosid.

Nt 
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Homonüümid on samakujulised, kuid eri tähendusega sõnad. Nt tee (jook) ja 
tee (rada ).

Harjutus 17

Pane kirja sõna kaks eri tähendust. Seejärel moodusta sõnamängu-
line lause, milles kasutad sõna mõlemas kirja pandud tähenduses.

Nt tee – rada, jook. Tee lookles tassist lauale.

aru

tagumine

ätt 

viks

tulp

Harjutus 18

Ühenda pilt ja taime nimetus. Kasuta vajaduse korral Google’i  
pildiotsingut või rahvapäraste taimenimede andmebaasi  
http://herba.folklore.ee/.

hundinui, oravasaba, pruudiking, saialill, ussilakk, vesimünt, võõrasema, ämmaleht, varesejalad, piimamänd

Vali eelnevate hulgast üks ning joonista humoorikas pilt, millel kasutad liitsõna kumbagi osa eraldi.
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Harjutus 18

Ühenda pilt ja taime nimetus. Kasuta vajaduse korral Google’i  
pildiotsingut või rahvapäraste taimenimede andmebaasi  
http://herba.folklore.ee/.

hundinui, oravasaba, pruudiking, saialill, ussilakk, vesimünt, võõrasema, ämmaleht, varesejalad, piimamänd

Vali eelnevate hulgast üks ning joonista humoorikas pilt, millel kasutad liitsõna kumbagi osa eraldi.
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Harjutus 19

Seleta suuliselt tähenduse erinevust. Kui muutub liitsõna piir,  
on see tähistatud plussmärgiga.

aukonsul – auk on sul    

habemenuga – habe menuga   

igavene – iga+vene    

jala+löök – jalal+öök    

laekaunistus – laeka unistus

laekuma – lae+kuma

mornistumine – morn istumine

puur+auk – puu+rauk

täisarv – täi sarv
Ott Kangilaski, „Väike seletav sõnaraamat”

Mõtle ka ise mõni selline sõna, mis annab sõnas piiride muutmisel uue tähenduse. 

Harjutus 20

Selgita kõnekäänu tähendust. Seejärel muuda kõnekäänus 1–2 sõna kõlali-
selt sarnaste sõnade vastu, kuid jälgi, et algne kõnekäänd oleks äratuntav. 
Nt kops läks üle maksa – kops läks üle Saksa.

ei lausu musta ega valget – ……………………………………………….………….…...…

………………………………………………………………………………………..………..

poeb tiiva alla – ….…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………..

nagu kits kahe heinakuhja vahel – …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……….18



terav kirves leiab kivi – ……………………………………………………………………...

…………………………………………………….…………………………………..………

nagu viies ratas vankri all – …………....…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………..

Harjutus 21

Kuna eesti ja soome keel on sugulaskeeled, võib neis leida palju sarnast. Tuleb aga olla 
ettevaatlik – nii mõnigi soomekeelne sõna võib küll kõlada tuttavana, kuid tähendada 
hoopis midagi muud. Kirjuta tabelisse, millist eestikeelset sõna need soomekeelsed sõnad 
sulle meenutavad. Seejärel vali tabeli alt õige tähendus ja kirjuta see kolmandasse tulpa.

Soomekeelne sõna Millist eestikeelset sõna 
meenutab?

Tegelik tähendus

kallistaa

koristaa

kaali

kirja

raamattu

huone

hallitus

julkea

tukka

pulma 

linna

makea

puhua

rääkida, kallutada, loss, magus, piibel, tuba, valitsus, jultunud, kaunistada, kapsas, raamat, 
juuksed, probleem
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I peatükI kokkuvõte

Moodustage neli rühma. Iga rühm alustab mängu erinevast klassi nurgast (pesast). Õpetaja 
hakkab esitama I peatüki kohta käivaid küsimusi. Rühmad vastavad kirjalikult paberile ja 
kõik rühmad näitavad oma vastust korraga. Kui vastus on õige, liigub rühm järgmisesse 
pesasse. Vale vastuse korral liigub vastav rühm poolele maale järgmise pesa suunas. Võidab 
see rühm, kes jõuab esimesena oma pesasse tagasi. Soovi korral võib pesasid olla rohkem 
kui rühmasid.

Valik küsimusi.

• Kes on Ilon Wikland?

• Kes on see tuntud eestlane, kellel on Laulasmaal oma keskus?

• Missugused keeled moodustavad keelkonna?

• Millisesse keelkonda kuulub eesti keel?

• Nimeta kolm Eestis elavat rahvust.

• Mis rahvusest inimesi elab Eestis kõige rohkem?

• Mis riigis on sündinud Toomas Hendrik Ilves?

• Mitu ametiaega oli Toomas Hendrik Ilves Eesti president?

• Kuidas on viisakas mööduda teatrisaalis istujatest?

• Kuidas jagunevad suhtlusolukorrad?

• Nimeta kaks võimalust keelega mängimiseks.

• Mis on anagramm?

• Mis on kalambuur?

• Mis on homonüümid?

• Mis on kõnekäänd?
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