Hea kirjavahemärgistaja!
Loodetavasti oled enne selle töövihiku osade täitmist süvenenud mõne
õpiku vastavatesse interpunktsioonireeglitesse. Kirjavahemärke tuleb
panna ikka teadlikult, mitte palja sisetunde järgi või toetudes pausile,
mis Sind pahatihti eksitada võib.
Kõikide ülesannete ühine töökäsk on PANNA PUUDUVAD KIRJAVAHEMÄRGID, kusjuures igas ülesandes on puudu 25 MÄRKI. Kui oled neid nii
palju paika saanud, kontrolli oma lahendust ka sisuliselt ja anna endale
iga vea puhul aru, miks teisiti õige on.
Jutumärgipaar loetakse üheks kirjavahemärgiks. Ilma saatelauseta otsekõne (nt dialoogis), kui see seisab eraldi real mõttekriipsu
järel, jäta jutumärkideta (need juurdemõeldavad jutumärgid ei kuulu
nimetatud 25 hulka).
Otsekõne ega ütte kirjavahemärgistust pole alati osade pealkirjades märgitud, kuid seda tuleb enamikus peatükkides ilma nimetamata
teha.
Iga osa pealkirja järel tulevad enamasti kõige kergemad ülesanded,
mis järk-järgult keerustuvad, nii et nõudlikumad ülesanded jäävad üldjuhul peatüki lõppossa.
Pane ennast proovile: kas suudad rahulikult ja keskendunult mõelda,
kuigi lõbusad laused ja anekdootlikud lood Sind vägisi naerma ajavad.
Edukat kirjavahemärgistamist!

I. Lause lõpumärk ja punkt
järgarvu järel
1.
– Me istume pidulauas ja üks meist neelas korgivinna alla
Tulge kähku
– Kohe sõidame välja Aga mida teie vahepeal ette võtate
– Katsume pudeli noaga lahti saada

–
–
–
–
–
–

Tule näita, mis su näoga on juhtunud
Ah, see väike liiklusõnnetus
Millele su nägu siis ette jäi
Põrkas kokku lendava taldrikuga
Ja kust see tuli
Pole aimugi, kust ta neid ostab

–
–
–
–
–

Kohtadele Tähelepanu Valmis olla Start
Miks nad nii kiiresti liduvad
Esimene saab auhinna
Aga miks need teised siis jooksevad
Küsi hulludelt, miks nad hullumoodi liduvad

–
–
–
–
–

Mida koprad söövad
Puid, isegi suuri puid
Vähe sellest Nad pistsid nahka isegi Eesti-Läti piiri
Kuidas seda mõista
Nad on 10 aastaga hävitanud enamiku piirile paigutatud
puutulpadest

(Tõsielust)
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2.
–
–
–
–
–

Mul on teile üks halb ja üks hea uudis
Milline see halb uudis on
Ma kaotasin börsil kogu teie raha
Ja milline see hea uudis siis on
Ma tutvusin eile õhtul ühe kena neiuga

– Mis on filosoofia
– Toon 2 näidet Mõlemas näites on 2 tegelast Üks neist
on puhas, 2 räpane Kumb neist läheb sauna
– See, kes on must ja räpane
– Ei Räpane ei käi saunas Aga puhas läheb, et säilitada
puhtus Nüüd 2 näide: üks mees on must, 2 puhas
Kumb läheb nüüd sauna
– See, kes on puhas
– Vale Puhas ei lähe, sest ta on niigi puhas Aga must
läheb, sest ta vajab pesemist
– See on ju mingi jama
– Sinu arvates on see jama, aga teaduslikult võttes on
see filosoofia Kas nüüd said aru

3.
– Kas te ei teadnud, et salaviina valmistamine on
kriminaalkuritegu
– Teadsin küll Aga mind see ei heiduta Tegin salaviina
enne ja teen edaspidigi
– Me paneme su istuma
– Mis siis Poeg hakkab tegema
– Me paneme su poja ka kinni
– Pojapoeg hakkab tegema
– Pistame su pojapoja pokri
– Aga selleks ajaks tulen juba mina vanglast välja
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– Ma unustasin oma rahatasku maha Käin kähku kodus
ära Seniks aga jätan teile pandiks oma naise
– Kas teil poleks võimalik mulle midagi pandiks jätta,
näiteks kell või sõrmus
– Kas siis minu naine pole küllalt hea garantii
– Loomulikult on Aga oletame, et te ei tule tagasi Mis ma
teie naisega siis teen Mul juba on kodus üks

– No see on juba liig Ajaleht teatab meie 14 lapse
sünnist
– See on ju täiesti normaalne
– Aga nad kirjutavad sellest spordirubriigis

4.
–
–
–
–
–

1 jaanuari hommikul äratab naine mehe
Kas sa ei aitaks mul nõusid pesta
Oh, hirmsasti tahaks magada
Ma tahtsin sind ainult kontrollida Nõud on ammu pestud
Ma tegin ainult nalja Oleksin sind heameelega aidanud
Väga hea Mina tegin ka nalja Nõud ootavad sind

–
–
–
–

Mööda tänavat koperdab purjus mees Politseinik peatab ta
Kuhu te siis nüüd lähete
Kuidas kuhu Tulen uue aasta vastuvõtult ja ruttan koju
Tore lugu küll Täna on juba 25 märts
Sellepärast ma ruttangi Naine arvatavasti juba muretseb

–
–
–
–

Kui tihti te habet ajate
Oma 50–70 korda päevas
Kas te olete hull
Olen habemeajaja
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5.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jood
Olen karsklane
Suitsetad
Jätsin 10 aastat tagasi maha
Mängid kaarte
Üldse mitte
Kas sul siis ühtegi puudust ei ole
On küll üks
Missugune
Ma valetan

– Kas geniaalsus on haigus
– Teid ei tohiks see häirida Te näete täiesti terve välja

–
–
–
–

Halloo Kas Mary on kodus
Ta on kinni
Taevas hoidku Millega ta siis hakkama sai
Last vannitab

– Sooviksin osta pruudile
ühe ilusa uusaastakaardi
– Siin on kaunis kaart kirjaga
Ilusat uut aastat mu
ainsale armsale
– Oivaline
Andke 12 tükki
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