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ПЕРЕВОД ДИАЛОГОВ НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК 
 

DIALOOG 1 

Suvemuljed 

 

— Keda ma näen! Tere Dima! 

— Tervist Siim! Mul on rõõm sind näha! Kuidas sa puhkasid?  

— Suurepäraselt! Mina jõudsin kõike: puhata, töötada ja õppida. Juunis olin ma 

Inglismaal keeltelaagris. Ma sain tuttavaks lastega erinevatest maadest. Me kõik 

rääkisime inglise keeles.  

— Kas te õppisite iga päev? 

— Ei, me reisisime palju, käisime muuseumides, näitustel, korraldasime ise kontserte ja 

lõbusaid pidusid. 5 päeva nädalas olid tunnid, nagu kooliski.   

— Nii vahva! Tähendab, sa räägid nüüd vabalt inglise keelt?  

— Peaaegu. Nagu nii on keelt vaja õppida kogu elu! Kuule, kas sa nägid Fredit?   

— Jaa, ta tuli hiljuti tagasi Austraaliast. Kas sina tead, et ta võitis rahvusvahelise 

bioloogia olümpiaadi? Kogu suve ta valmistus olümpiaadiks.   

— Oi, kui tubli! Aga kas ta puhata jõudis?   

— Loomulikult, Fred veetis suve vahvalt. Juulis oli ta vanaema juures maal Võru 

kandis. Seal on tiik ja jõgi. Ta suples, sõitis sõpradega paadiga, võttis päikest, käis 

marjul, püüdis kala.   

— Kiiresti on vaja teda näha. Las jutustab Austraaliast. Kas sa kooli järgi igatsesid?  

— Muidugi! Nii tahaksin näha oma sõpru. Igatsen ka õppimist. 

— Õige. Sest, õppimine on valgus, rumalus – pimedus       

 

DIALOOG 2 

See oli Siim! 

 

— Tervist, ema! 

— Kus sa olid, Dima? 

— Trennis. Mul on ju trennid esmaspäeviti, kolmapäeviti ja laupäeviti.  

— Oh, muidugi! Vabanda, unustasin. Sinu juurde tuli üks poiss, ta tõi raamatu ajaloo 

aineolümpiaadiks valmistumiseks.  

— Kuidas ta välja nägi? 

— Ta on keskmist kasvu, veidi tüse. Tal on suured pruunid silmad ja väga armas 

naeratus. 

— Kas tal on tumedad juuksed? 

— Jah, tumedad, lühikesed. 

— Ja väga kõrge laup? Kohe on näha, et ta on tark, eks?  

— Jah, sellel poisil on tõesti väga ilus kõrge laup! 

— See oli Siim! Minu klassikaaslane! 

 

DIALOOG 3 

Aasta inimene 

— Tere, Dima! Kas sa juba tead, et meie kooli lapsed kuulutasid sind aasta inimeseks? 

— Tere! Jah, ma olin väga imestunud, kui sellest teada sain. Isegi ei tea, mida öelda. 

Muidugi, mul on väga hea meel!  

— Küll sa oled tagasihoidlik! Ütle, palun, kuidas sa said nii populaarseks? Kas sul on 

mingi saladus?  

— Ei, mul ei ole saladust. Mul on lihtsalt palju sõpru. Mulle meeldib inimestega 

suhelda. 

— Tähendab, et sul on hea iseloom? 
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— Raske öelda. Varem olin ma väga häbelik, aga  nüüd olen kindlam. Ma püüan olla 

aus, siiras ja lahke.     

— Kas meie ajal on raske olla lahke?  

— Minu jaoks ei ole. Minu reegel on: ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle 

tehakse. 

— Sa oled vist alati väga rahulik? 

— Hoopiski mitte. Mõnikord tundub mulle, et ma olen liiga emotsionaalne. 

— Missuguste inimestega sul on raske suhelda? 

— Mulle ei meeldi liiga enesekindlad, jõhkrad inimesed ja egoistid. Aga minu sõbrad ei 

ole sellised. 

— Tähendab, sa oled optimist?  

— Jah, ma usun, et kõk läheb hästi. 

 

DIALOOG 4 

Kas Prantsuse Lütseum on vana kool? 

 

— Tere, Dima! Kui pidulik sa täna oled! Kuhu sa lähed? 

— Tere hommikust, Irina Viktorovna! Ma lähen kooli, täna on meil pidupäev. 

— Mis pidu teil on?  

— Täna on meie lütseumi sünnipäev. 

— Kas Prantsuse Lütseum on vana kool? 

— Küllaltki vana. See asutati 1921. aastal. 

— Kuidas te peate teie kooli sünnipäeva? 

— Alguses on kooliaktus, aga hiljem on kontsert. 

— Kas kontsert toimub aulas? 

— Ei, see on traditsiooniline kontsert Estonia teatris. 

— Kui pidulik! See on suurepärane, kui koolil on sellised traditsioonid! Head päeva 

sulle! 

 

DIALOOG 5 

Koer on inimese sõber 

 

— Dima, millist kingitust sa tahaksid sünnipäevaks? 

— Kas sa lubad, et täidad minu soovi? 

— Ma ei saa lubada — ma ei teagi, mida sa tahad. Aga me isaga püüame sulle meelehead 

teha. 

— Ostke mulle kutsikas! 

— Kas sa tahad kingituseks koera? Mõtle tõsiselt, Dima! See ei ole ju mänguasi, see on 

elus olend! Tema eest on vaja hoolitseda!  

— Jah, ma tean. Ma ise hoolitsen tema eest, jalutan temaga! Pühin isegi ise loigukesi 

tema järel! Palun! 

— Koer on hea loom, tark ja ustav. Aga sa ise pead oma penile tõeliseks sõbraks saama. 

Kui sa oled valmis selleks, olgu — ostame sulle koera. 

— Aitäh! See on mu elu parim kingitus! 

 

DIALOOG 6 

Sarnased nagu kaks tilka vett 

 

— Fred, kes on sellel pildil? 

— See on Vambola, minu tädipoeg! 

— Kas see on sinu tädi poeg, sinu isa õe poeg? Mäletan-mäletan. Sa ütlesid, et tema  

õppis ka meie koolis. Aga kus ta praegu on?  
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— Ta õpib juba 2 aastat Prantsusmaal. Räägib, et talle meeldib seal väga. Vambola tuleb 

varsti Eestisse jõulude ajaks. Kui sa tahad, ma tutvustan teid.   

— Muidugi, tahan. Aga kes on see väike tüdruk sinu kõrval? 

— Ta on minu vennatütar, mu vanema venna tütar. Ta on üheaastane. 

— Nii vahva! Tähendab, sa oled juba onu! Minu arvates on ta sinu venna sarnane.  

— Jah, ta on oma isa sarnane.   

— Oi, kas see oled sina pargis? Imelik... Nii vana pilt! 

— Ei, see on minu vanaisa lapsepõlves. Ma olen tema sarnane, eks ole?  

— Jah, täiesti nagu kaks tilka vett! 

— Täpselt. Kõik räägivad nii. 

 

 

DIALOOG 7 

Lähme kinno! 

 

— Halloo! Kuulan teid! 

— Tere õhtust! Fred on siin. Olge lahke, kutsuge Dimat. 

— Tervist! See olen mina. 

— Vabanda, et tundnud sind ära. Kas sa mäletad, sa rääkisid, et tahad Nikita Mihhalkovi 

filmi „12― vaadata?  

— Jah, mäletan. Ma lugesin hiljuti huvitavat arvustust selle filmi kohta. 

—  Järgmisel nädalal, alates esmaspäevast kuni reedeni, näidatakse seda kinos 

„Kosmos―. Seansid on kell 16.00, 18.30 ja 20.45. Lähme? 

— Jah, aga me saame minna ainult neljapäeval. 

— Miks? Millega sa tegeled terve nädala jooksul? 

— Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel oleme trennis. Aga teisipäeval on vaja 

valmistuda keemia kontrolltööks. 

— Ma unustasin täiesti kontrolltööst! Olgu peale, tee tööd töö ajal, pea pidu peo ajal. 

Jääb ainult neljapäev. Läheme kohe peale tunde, olgu? 

— Hästi, räägitud! 

 

 

DIALOOG 8  

Üllatus emale 

— Hallo! Tere, poeg! 

— Tervist, isa! 

— Dima, kas sa mäletad, et homme on meie ema sünnipäev? 

— Muidugi, mäletan, aga milles asi? 

— Tehkem emale üllatus–koristame ise korteri. 

— Suurepärane idee! Aga mida on vaja teha? 

— Esiteks on tarvis nõud ära pesta. Ütle vennale, et ta pühiks tolmu ära. 

— Isa, ma pühin tolmu ise. Las Sergei peseb põrandaid. 

— Hästi! Ma tahaksin veel, et te kastaksite lilled ja peseksite aknaid. 

— Oi, me ei ole seda kunagi varem teinud.  

— Pole viga! Millalgi on vaja alustada! 

— Olgu, teeme ära!  

— Ma tulen töölt varem ja puhastan vaibad tolmuimejaga.  

— Ja ära unusta lilli osta! 

— Kindlasti! 
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DIALOOG 9 

Uusaastaõnnitlused 

 

— Dima, me läheme poodi. Kas osta sulle õnnitluskaardid? 

— Missugused kaardid? 

— Uusaastakaardid! Millised siis! Nagu alati, me kavatseme isaga saata postiga kaardid 

sugulastele, sõpradele ja tuttavatele.  

— Ei, ma ei saada kaarte postiga! 

— Aga sinu sõpradel oleks hea meel saada sinult õnnitlused... 

— Ma soovin neile õnne! Ma saadan õnnitlusi Interneti teel! 

— Kuidas nii? Tavalise meiliga?  

— On olemas sellised portaalid, kust võib uusaastakaardi saata. Seal on suur valik, võib 

ka muusikakaardi saata. 

— Tõsi? Näitad mulle pärast?  

— Loomulikult näitan! Proovid ise! 

 

DIALOOG 10 

Talv Egiptuses 

 

— Tere, Veera Ivanovna!  

— Tere, Dima! Nii hea, et ma sind täna kohtasin! Kujuta ette, ma võitsin reisi 

Egiptusesse.  

— Tore! Õnnitlen Teid! Egiptuses on alati soe. Seal on talv soojem kui meie suvi.   

— Tõsi? Täna ma pean kindlasti ilmateadet kuulama.   

— Kui Te soovite, vaatan ma ilmaennustust Internetist.   

— Muidugi, kui sul ei ole raske!  
Mõne minuti pärast  

— Veera Ivanovna! Järgmisel nädalal tuleb Egiptuses päikesepaisteline ilm. Vihma ei 

ole. Õhutemperatuur on + 30 kraadi.  

— Kas meri (merevesi) on soe ?  

— Nagu vannis! 26 kraadi.  

— See on tõeliselt kuum ilm! Sõidan kindlasti!  

— Head puhkust Teile! 

 

DIALOOG 11 

Ega soojus liiga tee 

 

— Dima, kas sa lähed kuhugi? 

— Jah, meie tahame sõpradega liuväljal võistlusi vaadata. Meie klassiõde osaleb nendes. 

— Siis pane palun soojemini riidesse! Pane soe jope selga, müts pähe, talvesaapad jalga! 

Ja ära unusta kindaid! Väljas on ikkagi talv! 

— Mis talv see on! Vaata, peaaegu ei ole lund! 

— On tugev tuul ja õhutemperatuur on miinus viis kraadi. Vaata, kui sompus ilm! 

— Sa tead ju,  et ma vihkan sooje riideid! 

— Kas sulle meeldib haige olla? 

— Loomulikult ei! Kellele see meeldib? 

— Siis ära jonni! Talvel tuleb soojalt riietuda! Nagu räägitakse, ega soojus liiga tee. 

 

DIALOOG 12                             

Dima jäi haigeks 

 

— Tere, Dima! Kuidas sa ennast tunned? 
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— Tere! Halvasti! Mul kõik valutab. 

— Mille üle sa kaebad? 

— Mul valutab kurk. Mul on valus neelata. Pea ka valutab. On köha ja nohu .  

— Tee suu lahti, palun. Ma vaatan. Nii... Sul on angiin. Kas palavik oli?  

— Jah, hommikul oli 39,5. 

— Ma kuulan kopse. Hinga. Ära hinga. Kopsupõletikku ei ole. Hakkad võtma 

antibiootikume. Ma kirjutan retsepti ja las vend ostab apteegist.  

— Doktor, kuidas veel ennast ravida?  

— Joo köhateed ja kasuta ninatilku. Välja mitte minna ja viibida ruumis.  

— Aga millal ma saan kooli minna?  

— Alles kahe nädala pärast.  

— Hästi, hakkan ravima. Aitäh Teile!  

— Saa siis terveks, Dima! Ole terve! 

 

 

DIALOOG 13 

Parem üks kord näha, kui sada korda kuulda 
 

— Hallo! Tere! Kutsuge palun Dimat! 

—  Dima on siin. Kuulan. 

— Ei tundnud sind ära! Miša on siin. 

— Tervist, Miša! Kas sul on kõik korras? Kas sa said viisa kätte, ostsid piletid? Millal sa 

tuled? 

— Jah, kõik on tore. Ma tulen esmaspäeva hommikul, 16. märtsil, ja lahkun kolmapäeva 

õhtul. 

— Miks nii kiiresti? Ma arvasin, et sa jääd Tallinna terveks nädalaks. 

— Vabanda! Reedel lähen ma oma võistkonnaga Moskvasse võistlustele.  

— Hästi. Siis on vaja läbi mõelda, kuidas me veedame neid päevi, et sa saaksid näha 

võimalikult rohkem. Mida sa tahaksid Tallinnas vaadata? 

— Ma tahaksin väga vanalinnas ja Kadriorus käia. Aga ülejäänud on sinu otsustada. 

— Olgu, ma näitan sulle kõike huvitavaimat. Tule meie juurde! Kohtumiseni! 

— Näeme! 

 

 

DIALOOG 14                             

Kuidas minna… 

— Öelge, palun, kuidas sõita bussijaama?  

— Teil on vaja sõita trolliga number 1,3 või 6 kaks peatust. Väljuge trollist lõpp-peatuses 

ja minge trammipeatusesse.  

— Aga kus see asub? 

— Peatus asub Viru keskuse juures. Kaubamaja poolsest küljest on vaja minna tunnelisse 

ja pöörata vasakule. Tunnelist väljudes minge otse, „Tallinnk‖ hotellist mööda.  Seal 

näete kus trammid sõidavad.  

— Mis trammiga ma pean sõitma? Mitu peatust?  

— Sõitke trammiga number 2 või 4. Arvan, et on vaja sõita 3 peatust. Teie peatus on 

„Bussijaam‖ 

— Suur tänu! Öelge, kas bussijaam asub peatuse kõrval?  

— Jah, minge üle tee ja otse edasi veel sada meetrit. Teie ees ongi bussijaama hoone.  

— Tänan Teid!  

— Head teed! 
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DIALOOG 15 

Kas paneme midagi hamba alla? 
 

— Fred, lähme sellesse kohvikusse! Enne teatrietendust ei jõua me koju igal juhul — on 

vaja midagi hamba alla panna.  

— Sul on õigus, Dima. Lähme pisut keha kinnitama.  

(poisid lähevad kohvikusse ja istuvad laua taha) 

— Siin on menüü. Mida sa võtad? 

— Esimest rooga ei võta, ma juba sõin täna suppi koolis. Võtan salati ja prae.  

— Aga mina söön seljankat. Siin on väga maitsvad ja soodsad supid. Ja siis võtan 

magustoidu. Sa tead ju, et ma olen maiasmokk! 

— Soovita mulle midagi salatitest. 

— Mina võtan siin tihti kana- või tuunikalasalatit.  

— Kas kanasalat ei ole liiga terav? 

— Ei, mis sa nüüd! Väga maitsev, tõsiselt! 

— Tore... Aga praeks võtan ma itaalia pastat. 

— Ma valisin juba magustoidu — vanaemakoogi jäätisega.  

— Mida me joome? 

— Ma võtan apelsinimahla.  

— Aga mulle meeldib viinamarjamahl. Lähme tellima! 

 

DIALOOG 16 

Eesti suveniirid 

— Tere, mida Te soovite? 

— Tere päevast, ma soovin osta oma sõbrale mingisuguseid suveniire. Ta elab 

Peterburis, ma lähen varsti sinna. Mida Te müüte?  

— Meil on suur valik nahast Eesti sümboolikaga suveniire: märkmikud, ehted, 

raamatukaaned. Meil on Tallinna vaadetega tassid ja postkaartid, Eesti vaadetega albumid 

ja kalendrid, vitraažid, klaasist ja puidust suveniirid. 

— Aga mida Te mulle soovitate? Ma tahaksin oma sõpra üllatada.  

— Ostke rahvusmustriga soe kootud kampsun. See tuleb alati kasuks. Ja see on alati 

moodne ja originaalne.   

— Aga see on ilmselt väga kallis? 

— See ei ole odav. Aga see on ju käsitöö, sellist pole enam kellelgil.  

— Olgu, ma võtan. Kui palju see maksab? 

— 800 krooni. 

— Nii, palun, 1000 krooni. 

— Aitäh, ärge unustage raha tagasi võtta! Ja kingituseks ostke kindlasti ka „Kalevi― 

kommikarp. Eesti šokolaad – parim kingitus! 

— Tänan idee eest! Võtan kommid kaasa. Kõike head! 

— Head aega! Külastage meid jälle.  

 

DIALOOG 17 

Nädalavahetus  suvilas 
— Fred, millega sa nädalavahetusel tegeleda kavatsed? 

— Ma lähen suvilasse! 

— Ma isegi ei teadnud, et teil on suvila. Kus see asub? 

— Varem ei olnud, aga nüüd on. Me ostsime hiljuti. See asub Saku lähedal. 

Seal on vahva!  

— Aga mis seal on? Kas maja on? 

— Seal on suur maja, ilus aed, tiik ja mets. 

— Mitu tuba majas on?   
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— Maja on kahekorruseline. Esimesel korrusel on 2 tuba, köök ja WC. Teisel 

korrusel on veel kaks tuba. Maja kõrvale ehitas isa sauna.  

— Kas suvel hakkad sina ka seal elama?   

— Arvatavasti. Seal  on teler ja raadio ja kõrval elab palju lapsi. Täpselt, igav 

ei hakka.  

— Kas teil külalistetuba on? 

— Muidugi! Miks sa küsid?  

— Ma tahan teada, kelle juurde ma saan suvel külla minna. Kas saan sinu 

juurde tulla?  

— Muidugi, tule kindlasti!  

 

DIALOOG 18 

Aeg lendab kiiresti... 

 

— Noh, Fred... Üheksas klass lõpeb... Kui kiiresti lendab aeg! 

— Mulle tundus vastupidi, et see oli väga pikk ja raske aasta. Kui rasked ainuüksi 

kümnenda klassi sisseastumiskatsed olid! 

— Missugused plaanid on sul suveks? 

— Alguses lähen suvilasse. Magan, söön, leban diivanil raamatuga, aga õhtuti mängin 

jalgpalli sõpradega. 

— Ja nii suve lõpuni?! 

— Loomulikult ei! Juunis lähen Londonisse isa sõprade juurde. Käin seal inglise keele 

kursustel. 

— Aga millal sa oled tagasi? 

— Augustis. Tahan töötada enne õppeaasta algust, et taskuraha teenida. 

— Kas me siis ei näegi suvel? 

— Tundub nii... Aga aeg lendab ju kiiresti! 

 


