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KALLIS KEELEHUVILINE,
Tore, et oled otsustanud hakata õppima inglise keelt ning 
valinud selleks käesoleva audioõpiku.

Sari ‘KUULA & KORDA’ on koostatud neile, kes ei saa 
või ei taha mingil põhjusel keelekursustel käia - kas ei 
võimalda seda nende elukoht, ajanappus, töögraafik vms. 
Nagu nimigi ütleb, võimaldab ‘KUULA & KORDA’ õppida 
võõrkeelt lihtsalt kuulates ja korrates, just sellisel ajal ja 
sellise tempoga nagu sulle sobib, nii autoroolis, spordisaalis, 
majapidamis- või aiatöid tehes kui ka muu tegevuse 
kõrvalt.

‘KUULA & KORDA. Inglise keel tööl 1’ on mõeldud kõigile 
neile, kes soovivad meelde tuletada ja täiendada lihtsamat 
igapäevast tööalast sõnavara, nt tutvumine ja viisakusfraasid, 
telefonikõnede tegemine, kohtumiste kokku leppimine, oma 
tööst ja ettevõttest rääkimine jpm.

 Mõningad soovitused
 Esimestel kordadel kuulates jälgi raamatust teksti. 
 Eestikeelsele lausele järgneva pausi ajal püüa lause ing-

lise keelde tõlkida. Ingliskeelset lauset kuulates saad 
kontrollida oma tõlke korrektsust ja kuuldud lauset järgi 
korrata.  

 Korda inglisekeelseid lauseid häälega, mitte lihtsalt vaik-
selt mõttes. Häälega kordamine aitab materjali paremini 
omandada. 

 Ära heida meelt, kui sa ei suuda paari kuulamise järel 
kõiki eestikeelseid lauseid ise tõlkida. Ka väikelaps õpib 
emakeelt järjepidevalt kuulates ja korrates, kuni ühel 
päeval räägibki soravalt. 

Head kuulamist ja kordamist!
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ÕPPETÜKK 1 UNIT 1

Külaliste vastuvõtmine Welcoming visitorsS 

Saabumine Arriving

Astuge palun sisse. Come in, please.
Siiapoole palun. This way, please.

Ma jõudsin natuke varem. I’m a little early.
Vabandage, et ma hiljaks jäin. I’m sorry I’m late.
Sellest pole midagi. That’s okay.

Lubage ma võtan teie mantli. Let me take your coat.
Võtke palun istet. Please take a seat.

Enda ja teiste tutvustamine Introducing oneself and 
others

Ma sooviksin ennast 
tutvustada.

I’d like to introduce myself.

Ma olen Martin Jones 
Nokiast.

I’m Martin Jones from Nokia.

Tere (ametlik vorm). How do you do?
Meeldiv tutvuda. Pleased to meet you.

See on minu kolleeg John 
Eastwood. 

This is my colleague John 
Eastwood.

Me oleme kohtunud. We have met.
Kuidas läheb? How are you?
Tänan, hästi. Fine, thanks.
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Palved ja pakkumised Requests and offers

Kas te soovite tassi teed? Would you like a cup of tea?
Kas te soovite musta või 
koorega kohvi? 

Would you like black or 
white coffee?

Ma eelistan koorega kohvi. I prefer white coffee.

Kas te soovite ajalehte 
lugeda? 

Would you like a newspaper 
to read?

Jah, palun. Yes, please.
Ei, tänan. No, thank you.

Abi pakkumisel ja palumisel kasutatakse sageli sõna 
CAN ja selle viisakamat vormi COULD:

Kas ma saan teid aidata? Can I help you?
Kas ma võin teile midagi 
pakkuda?

Can I get you anything?

Kas ma võin teie telefoni 
kasutada? 

Can I use your phone?

Kas ma võin teie näidiste-
saalis ringi vaadata?

Can I look round your 
showroom?

Kas te saaksite mulle ühe 
teene osutada?

Could you do me a favour?

Kas te saaksite mulle takso 
tellida?

Could you call me a taxi?

Kas te saaksite mulle 
hotellitoa reserveerida?

Could you book me a hotel 
room?
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ÕPPETÜKK 2 UNIT 2

Kohtumised Appointments

Kohtumiste kokku-
leppimine

Making appointments

Kas me võiksime täna 
kokku saada?

Could we meet today?

Kas te homme olete vaba? Are you free tomorrow?

Kuidas oleks ülehomme? How about the day after 
tomorrow?

Kuidas oleks mai esimene 
nädal?

How about the first week of 
May?

1. veebruaril on the first of February
30. detsembril on the thirtieth of December

Hommikul meie kontoris. In the morning in our office.
Pärastlõunal meie pea-
kontoris.

In the afternoon in our head 
office.

Õhtul pärast koosolekut. In the evening after the 
meeting.

Mis kell me võiksime kokku 
saada?

What time could we meet?

Esmaspäeval kell 13.00. On Monday at 1 o’clock.
Teisipäeval kell 15.30. On Tuesday at half past 3. 
Kolmapäeval kell 16.15. On Wednesday at a quarter 

past 4.
Neljapäeval kell 12.45. On Thursday at a quarter to 1.
Reedel hommikul. On Friday morning.
Laupäeva õhtul. On Saturday evening.
Pühapäeva pärastlõunal. On Sunday afternoon.
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Viisakama ja vähem resoluutse mulje jätmiseks 
kasutatakse sõna WOULD ja tegusõna algvormi. 
Võrdle:

Esmaspäev sobib mulle 
paremini.

Monday suits me better.

Teisipäev sobiks mulle 
paremini.

Tuesday would suit me better.

Nädala lõpp on kõige parem. The end of the week is best.
Kuu lõpp oleks kõige 
parem.

The end of the month would 
be best.

Kui see aeg sulle ei sobi If the time doesn’t suit you

Mul on väga kahju, aga ... I’m terribly sorry, but ...
.... järgmine nädal ei ole 
võimalik. 

.... next week is not possible.

Ma ei saa sel päeval tulla. I can’t come on that day.
Mul on siis teine kohtu-
mine.

I have another appointment 
then.

Kohtumiste muutmine Changing appointments

Kas me saaksime teise aja 
kokku leppida?

Could we fix another time?

Kas me saaksime mingil 
muul ajal kohtuda?

Could we meet some other 
time?

Kui see aeg sulle sobib If the time suits you

Jah, reede sobib mulle. Yes, Friday suits me.
Kohtume minu kontoris. Let’s meet at my office.
Näeme siis esmaspäeval 
kell 11.

See you on Monday at 11, 
then.


