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FOLKLOOR
ehk rahvaluule on rahva  
pärimuslik sõnalooming

Rahvalaulud

 ■ regilaulud

 ■ riimilised 

 rahvalaulud

Rahvajutud

 ■ muinasjutud

 ■ muistendis

 ■ naljandid

 ■ anekdoodid

Lühivormid

 ■ vanasõnad

 ■ mõistatused

 ■ kõnekäänud

RAHVALAUL on rahva pärimuslik, kindla autorita sõnalooming, mida esitatakse 
lauldes või laulvalt kõneldes. 
Regilaul on rahvalaul, mida tavaliselt esitavad vaheldumisi eeslaulja ja koor. 

Regilaulule iseloomulikud tunnused on 
 ■ algriim ehk sõna algushäälikute sage kordus. 

Aasin mina karja arudele, 
kerisin karja kesadele,  
muutsin karja murudele.  
Isi mina istsin ilu pääle …

1  RAHVALAUL
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 ■ sama mõtte kordamine. 
Isi mina istsin ilu pääle

suure kivi kül’le alla,
halli kivi ääre alla,
sinilille silma pääle,
kullerkupu kulmu pääle,
angervaksa varre pääle.

 ■ sõnakorduste, vanaaegsete sõnade ja sõnavormide kasutamine. 
Talutütre tööle targa,
tööle targa, maale maida.
Saat ta kassi vetta tooma.
Kassi kaevu langenessa.
Kessi kassi välla kissi?
Virumaalt tuli viisi meesta,
viisi meesta viiekesta.

1. Kuula kiigelaulu aadressilt https://www.youtube.com/watch?v=VunhlnsTZeg. 
Kirjuta lünka puuduvad sõnad.

Veli, hella vellekene,

tee meil kiike kiidumail. 

Ära tee ………….. otsa peale

ega ……………….. kaldale. 

Neid läeb kiiku katsumaie,

kardab …………… uppuvat, 

kardab vette veerevada, 

kardab …………….. kalduda. 

Kiigu, kiigu kõrge’elle, 

………. õrre, pealta parde. 

Üle vastse varrude, 

üle ………… talude!

Mis säält kõrgelt näikse? 

Näikse ……………… uibukest. 

Igan oksan ubinaida, 

igan ladvan laululind! 

Igan ………………….. ubinaida, 

Igan ladvan ………………………!

Kiigelaul 
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2. Loe kiigelaul. Jooni vanaaegsed sõnavormid.

Lõuna-Eesti rahvalauludele on iseloomulik värsside kordamine ehk refrään. 
Sageli on kordused ühesõnalised – katri, marti, kas’ke, alleaa, 
kuid on ka pikemaid – seep sale proo, elle-elle, leelo-leelo. 

                      Lõpe, lõpe, põllukene, helele, helele,
                      saa otsa saarekene, helele, helele,
                      käi kokku käärukene, helele, helele,
                      vähene sa väljakene, hele, helele.

3. Loe. Leia regilaulust refrään ja jooni. Tähista algusriim ja kirjuta korduv täht 
rea lõppu.

Kui mina olin väiksekene, alleaa, alleaa,  

kasvasin ma kaunikene, alleaa, alleaa.  

Ema viis hälli heinamaale, alleaa, alleaa,  

kandis kiige kesa peale, alleaa, alleaa.  

Pani käo kiigutama, alleaa, alleaa,    

suvilinnu liigutama, alleaa, alleaa.   

Kõik mina panini paberisse, alleaa, alleaa,  

raiusin ma raamatusse, alleaa, alleaa.

Riimilisele rahvalaulule on iseloomulik sarnase kõlaga sõnade kordamine värsirea 
lõpus ehk lõppriim.

  Saksad sõitvad saaniga, 
  mina vaene kelguga,
  Sakstel täkud saani ees, 
  minul koerad kelgu ees. 
  Igas paigas käisin sees,
  ikka olin sakstest ees.

...........

k

...........

...........

...........

...........

...........

...........
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4. Loe rahvalaul. Otsusta, kas see on riimiline rahvalaul või regilaul. Põhjenda.

Vihm mujale maale

5. Muuda see rahvalaul tänapäevasesse keelde. Kirjuta.

6. Võrdle oma tööd kaaslase omaga.

7. Mida rahvas seda laulu lauldes lootis saavutada? Arutle. 

8. Loe rahvalaul. Nuputa, kes see oli. Joonista vastus.

Mõistke, mõistke mehikesed, 
arvake, poisid agarad,
teadanege, naised targad, 
mis oli meie heinamaalla, 
hilpas meie haavikussa, 
kepsutas keskeda kesada: 
habe oli halli, saba oli halli, 
silmad rusikasuurused, 
kõrvad süllapikkused? 

Üle, üle, vihmahoogu,

üle, hoogu, ma ootan,

kaste loogu, ma kannatan!

Vii vihma Virumaale,

aja vihma Harjumaale,

Harju naiste käte pesta,

Villandi veiste juua!

Harjumaal on mehed mustad,

mehed mustad, naesed mustad,

tüdrukud tulihigised,

poisid kannukarvalised. 

Tahan, et vihmasadu jääks järele.

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  

........................................................  

.......................................................  

.......................................................

.......................................................

                            Põltsamaa, 1889
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RAHVAJUTUD
MUINASJUTT

1. Kuulamisülesanne. Kuula õpetaja lugemist. Vali küsimustele sobivad 
vastused. Märgi  sisse .

1. Mis muinasjutule iseloomulikud tunnused esinevad jutus „Õpi ootama!“?
 ● muinasjutule iseloomulik algus 
 ● loomad räägivad inimkeeles 
 ● loomad käituvad inimeste kombel 
 ● väljamõeldud olendid 
 ● võluvõimed ja imeasjad 
 ● õnnelik lõpp 

2. Kes muinasjutus „Piibelehe-neitsi“ ei ole väljamõeldud olendid?

MUINASJUTT on rahvajutt, mis pajatab väljamõeldud sündmustest, milles 
 ● pole märgitud sündmuse toimumise täpset aega (ükskord vanal ajal ...);
 ● on tegevuskohad ilma nimeta (seitsme mäe ja mere taga);
 ● on väljamõeldud olendeid (päkapikud, haldjad, tondid …);
 ● korduvad sündmused (takistused teel, ülesannete lahendamine);
 ● esinevad sageli arvud „kolm” ja „seitse.” (kolm õde, seitse pöialpoissi);
 ● on mitmesuguseid võluesemeid (imepeegel, nähtamatuks tegev kübar);
 ● räägitakse inimeste unistustest (saada rikkaks, olla tark, osata loomade keelt);
 ● võitlevad headus ja kurjus, headus võidab kurjuse;
 ●  on harilikult kindel algus (Elas kord ..., Kaugel maal ...) ja õnnelik lõpp (Sai 

kuningaks …, Kui nad surnud pole ...).
Muinasjutte võib jaotada ime- ja loomamuinasjuttudeks. Kunstmuinasjutuks 
nimetatakse sellist muinasjuttu, millel on autor teada. 



10

Ahjualune
Jakob Kunder

Mõisahärra käskis kokal head sööki keeta. Peagi seisis suur katel tulel, kus mitme 
kitsetalle liha sees podises. Korraga tuli ahju alt põranda seest väike mehike välja ja 
küsis: „Armas sõber, anna ka mulle hüva leent maitsta! Kõht mul tühi ja süda vesine 
nagu kalapüüdjal“. 
 „Ei tohi anda,“ vastas kokk, „suur pere on toitu ootamas.“
 „Anna tilgake leentki,“ palus väike mehike uuesti.
 „Noh, eks võta siis peale,“ ütles kokk ja andis kulbitäie leent väikese mehikese 
kätte. Aga niipea kui kulp mehikese kätte sai, oli kogu pada tühi ja väike mehike 
kadunud.
 Mis nüüd peale hakata! Läks ehmatanud mees härra juurde ja rääkis asjaloo 
nuttes ja kaevates ära. Härra ei uskunud koka juttu, aga kui see asjalugu kogu hingest 
ja südamest tõendas, käskis ta kokal paja uuesti tulele panna. Lisas aga kindlasti 
juurde: „Kui väike mehike jälle peaks tulema, siis viruta talle kulbiga pähe!“ 
 Kokk läks tööle tagasi ja peagi oli uus piduroog tulel. Jällegi väike mehike seal 
ja palub natuke leent kotikese sisse, mis tal kaelas oli. „Ei tohi enam anda,“ vastas 
kokk. „Härra käskis sulle kulbiga pähe virutada.“
 „Ära löö, armas sõber! Küll ma sind siis aitan, kui sul kitsas juhtub kätte tulema. 
Mu naine on kodus raskesti haige. Ei ole mul söögitegijat ega veetoojat. Lase, ma 
panen ühegi kulbitäie leent siia kotikesse!“
 Kokk mõtles: „Ega ta ometi nii häbematu või olla kui enne. Ja kui palju see tema 
haige naine siis ikka ära sööb!“ Nii andis kokk kulbi mehikese kätte. Silmapilk oli leem 
ühes lihaga kotis ja mehike ahju alla kadunud.
 Mis nüüd teha? Kokk kaebas jälle härrale, nuttis ja kaebles rohkem kui enne. 
Härra sai vihaseks ja lubas koka selsamal päeval majast välja ajada, kui kokk kol-
maski kord oma ametit ei mõista pidada. Väikese mehikese aga käskis härra silmapilk 
surnuks lüüa, kui see veel peaks oma nägu köögis näitama.
 Varsti oli jällegi uus pada tulel ja ka väike mehike seal. Kokk võttis kulbi ja karjus: 
„Härra käskis su kohe surnuks lüüa, sina petis!“ 
 „Ära löö, armas sõber! Kes teab mis puudus ja nälg sind ennastki teinekord 
vaevab. Küll ma sind siis aitan, kui võin. Mul väeti laps kodus näljas, haige abikaasa 
suri ära. Nüüd ei ole mul enam söögikeetjat ega joogitoojat. Anna mu väikesele lapsele 
ometi pool kulbitäit leentki!“ 
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 Koka süda läks seegi kord haledaks ja ütles jälle: „Kui palju niisugune lapsepõn-
nike siis ometi jaksab ära süüa. Noh, võta siis pealegi!“
 Silmapilk oli pada jällegi tühi ja mehike kadunud. Nüüd oli vaesel kokal hirm. 
Väriseva häälega ütles ta härrale: „Väike mehike varastas jälle leeme tulelt ära!“ 
 „Sina üleannetu, kasi minema!“ karjus härra.“ Et sa mind aga siiamaani truult 
oled teeninud, siis võid veel täna ööseks siia jääda, aga homme pane oma kraam 
kokku ja kasi minema!“
 Nüüd pani härra kupja leent keetma ja ütles: „Kui väike mehike end veel köögis 
peaks näitama, siis löö ta otsekohe surnuks!“. „Hää küll, härra,“ lausus kubjas „küll 
ma talle juba virutan.“
 Pada pandi tulele ja jällegi oli väike mehike seal ja palus natuke leent. „Või 
leent veel sinule tarvis, sa väike kelm!“ karjus kubjas ja virutas väikesele mehikesele 
kulbiga sellise lopsu pähe, et too nagu kera ahju alla tagasi veeres.
 Roog sai valmis ja härral hea meel: „Ega väike mehike nüüd oma nina põletama 
tule!“ ütles ta.
 Teisel päeval võttis kokk oma varanatukese selga ja tahtis köögist välja minna. 
Korraga oli ka väike mehike seal, pea rätikuga kinni seotud ja ütles: „Tule, sõber, jäta 
ka minuga jumalaga! Mul on sulle tee peale midagi kaasa anda.“
 Kokk sammuski mehikesele järele. Ahju all oli ilus suur elukoht. Mehike viis 
koka esimesest toast läbi ja jäi siis väikeses kambris lauakese juurde seisma. Võttis 
karbikese ja ütles: „Sõber! Siin on su heateo eest palk. Kui sul midagi tarvis on, siis 
koputa nimetissõrmega karbikese kaane peale ja nimeta oma soov.“
 Kokk tänas väikest mehikest kingituse eest ja tuli siis kööki tagasi. Ka kubjas oli 
seal. Kokk võttis karbikese, koputas nimetissõrmega kaane peale ja ütles: „Leivakott 
teekäijale!“ Kokk laskis veel mitu asja karbikese abil välja tuua ja kubjas ei jõudnud 
karbikest küllalt ära imestada. Ütles:
„Ütle, kus sa selle kalli karbikese said?“
 Kokk rääkis kupjale kõik ära ja läks ise teele. „Kui asi nii on, siis pean ka mina 
väikese mehikese käest niisamasuguse karbikese saama. Küll ma eilse kõrva-lopsu 
jälle heaks teen. Oot-oot, panen kohe paja tulele!“
 Kubjas keetis ja keetis, ootas ja ootas, aga väikest meest ei kusagil. Hüüdis 
siis viimaks: „Hei, sõber, tule ometi külaliseks!“ Kohe oli ka väike mehike seal. „Miks 
sa mind kutsusid? Mul veel koka sööki küllalt kodus,“ lausus väike mehike.
 „No katsu ometi! Ega ta midagi maksa,“ ütles kubjas.
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 Väike mees katsus ka, ütles siis: „Ole 
terve! Tule nüüd kaasa, ma maksan ka kulu 
ära!“ 
 „Mis suur kulu see ka on,“ ütles kubjas ja 
astus rõõmsal meelel mehikesele järele.
 Kubjas sai ka karbikese, tuli tänamata ja 
sõna lausumata väikese mehikese juurest ära. 
Ruttas härra juurde ja palus hoolega tähele 

panna, mis sünnib, kui tema karbikese kaanele koputab. Koputaski. Karbist tormas 
väike mehike välja, raudnui käes. Ta hakkas kubjast ja härrat vemmeldama, kuni 
mõlemad poolsurnult maas olid. Kadus siis koos karbikesega ära. Väikest mehikest 
ei näinud aga keegi pärast seda enam.

1. Millest saad aru, et „Ahjualune“ on muinasjutt? Loe ja täida tabel. 

Võib olla ka päriselt Võib olla ainult muinasjutus 

TEGELASED mõisahärra, kokk, kubjas

TEGEVUSKOHT

TEGEVUS

TEGEVUSE 
kordumine

ESEMED

KOKKUVÕTE „Ahjualune“ on muinasjutt, sest  ..............................................

...................................................................................................
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2. Mis põhjusel ahjualune kokalt süüa küsis? Leia tekstist laused ja loe. Kirjuta 
lühidalt.

 1. korral 2. korral 3. korral

3. Arutle. Tee lühikokkuvõte.

 1. Heategu saab karistuse.
 2. Heategu saab tasu.

4. Jutusta mina-vormis.

 Mina olen ahjualune. Elasin mõisaköögis ahju all. …
 Mina olen kubjas. Mõisahärra käskis mul …

Arvutialune
Henno Käo

 Vanal hallil ajal elas igas korralikus majas ahjualune. See väike veider mehike 
pesitses ahju all. Oled ju kuulnud küll, kuidas ahjualune käis ikka süüa nurumas. Nii 
kui suutäie sai, oli pada tühi. Sedasi oli see, jah, vanal hallil ajal. Tegelikult polnud aeg 
sugugi hall, pigem vastupidi. Hall oli hoopis ahjualune. Nii hall, et ei paistnud tolmu ja 
ämblikuvõrkude alt õieti väljagi.
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 Tänaseks on ahjualuseid üsna vähe järele jäänud. Miks, ei tea. Võib-olla on asi 
selles, et paljud neist on kolinud gaasipliitide, elektripliitide, radiaatorite, külmkappide 
ja koguni mikrolaineahjude alla. Küllap ei peeta harilike ahjude all elamist piisavalt 
peeneks. Võib aga arvata, et kombed on neil samaks jäänud. Kuumutad näiteks 
parajasti pitsat, kui mikrolaineahju alt volksatab välja mehike ja küsib ampsu. Sul pole 
muidugi suutäiest kahju. Loomulikult on kogu pitsa (juustu ja seentega) korraga läinud 
ja sul tuleb endale midagi muud hamba alla otsida. Ja sa panid tähele, et ahjualune 
polnud enam sugugi tolmust hall!
 On kindlaks tehtud, et suur hulk endisi ahjualuseid elab nüüd hoopis arvutite 
all. Arvutialused – see on juba kõrgem seltskond. Nad näevad välja viksid ja viisakad. 
Neil on tingimata lips ees ja kell käe peal. Kella vaatavad nad tihti, nagu oleks neil 
kuhugi kiire. Ja mobiiltelefoniga rääkides on neil kole tähtsad näod ees, otsekui läheks 
maailm nendeta hukka. 
 Pealtnäha pole arvutialusel ahjualustega suuremat ühist. Aga ma kardan, et 
ainult pealtnäha. Kui sul on arvuti, aga sa pole veel näinud arvutialust, siis on sul 
kõvasti vedanud. Ometi tuleks olla ettevaatlik. Juhtub sul näiteks parajasti käsil olema 
mõni kihvt arvutimäng, võib iga kell juhtuda, et arvuti alt ilmub lagedale sihuke sõbralik 
ja klanitud sell ning palub luba ainult korra klahvile vajutada. Paugupealt ongi kõik 
mokas – mäng läbi, ekraan tühi ja arvutialune ise kadunud. Kuni järgmise korrani.

1. Leia tekstist ahjualuse ja arvutialuse kirjeldused. Jooni.

2. Leia vastused järgmistele küsimustele. Märgi  sisse . 

1. Mis äpardusi on sinul arvutiga töötades juhtunud?
 ● töö jäi salvestamata 
 ● tehtud töö on kustunud 
 ● ei leia oma tööd arvutist üles 
 ● ei oska arvutimängu mängida 
 ● ei oska arvutit tööle panna 
 ● salasõna on meelest läinud 

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................
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2. Keda võid nendes äpardustes süüdistada?
 ● oma rumalust 
 ● arvutialust 
 ● õpetajat 
 ● halba arvutit 
 ● viletsat levi 
 ● päkapikku 
 ● arvutimüüjat 

 ● .............................................................................................................................

3. Kes või mis on arvutialune? Arutle.

Arvutialune on  ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Mis liiki muinasjutud on „Ahjualune“ ja „Arvutialune“? Põhjenda näidete 
abil.

Muinasjutud „Ahjualune“ ja „Arvutialune“  on
 ● naljamuinasjutud 
 ● kunstmuinasjutud 
 ● loomamuinasjutud 
 ● imemuinasjutud 

 ● .............................................................................................................................

5. Millised on arvuti kasutamisega seotud ohud? Kirjuta.  
Otsi Google’i abil (arvuti kasutamise ohud) ja/ või kasuta kodulehte  
http://www.targaltinternetis.ee/.

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................

 ● .............................................................................................................................
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Eesti loomamuinasjutud

1. Siin on kahe muinasjutu lõigud segamini läinud. Loe. 

„Rebane ja oinas“ „Rebane ja kurg“

Kord kutsus Reinuvader kure enda juurde lõunat sööma. Rebane keetis lõunaks 
suppi ja valas pisut suppi taldrikule. Ta asetas taldriku sõbra ette ja lausus: 

„Söö, söö sõbrake, ma ise keetsin.“ 
Kord tuli Rebane talu õue vaatama ehk saab suupoolist. Õues kaevu ääres 
nokkis kukk. Kui rebane kukke nägi, hakkas tal suu vett jooksma ja ta hiilis 

kuke ligi. Hüpe! Rebane lendas ülepeakaela kaevu.
Kaevus oli vähe vett ning ainult selle tõttu pääses rebane uppumisest. Rebane 
oli kaevus ja mõtles, kuidas välja saaks. Järsku kuulis pea kohal hüüdu: „Hei, 

reinuvader, mis sa seal teed?“ Rebane vaatas üles ja nägi oinast, kes oli kaevu äärde 
tulnud. Rebane vastas: „Üleval oli liiga palav ning sellepärast tulin siia. Kui sul seal 
liiga soe on, siis võid ka siia vilusse tulla.“ „Aga kuidas ma kaevu saan?“ küsis oinas. 
„Eks hüppa,“ oli vastus.
 Kurg toksis nokaga, kuid ei saanud midagi kätte. Rebane muudkui limpsis oma 
taldrikult ja kiitis toitu. Reinuvader sõi ise kogu supi ära. Kurg ütles kostitajale: „Aitäh 
sulle! Tule nüüd sina homme minu juurde lõunale. Pakun sulle seda, mis ise söön.“

Oinas hüppaski kaevu. Rebane hädaldas: „Hoia nüüd vähe eemale ja anna 
mulle ka ruumi! Tõuse püsti ja pane jalad seina najale!“ Oinas täitis rebase 

käsku. Rebane aga hüppas oina turjale, turjalt kaevu äärele ja sealt jooksuga metsa.
Järgmisel päeval tuligi rebane kure juurde lõunale. Kurg keetis maitsva lihasu-
pi. Ta pani supi peene kaelaga pudeli sisse ja asetas toidu rebase ette. „Söö, 

sõbrake,“ palus kurg. Rebane nuusutas – küll oli maitsev roog! Ta tahtis pead pudeli 
sisse pista, kuid ei mahtunud. Siis proovis rebane suppi käpaga võtta, kuid ei saanud 
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midagi kätte. Küll keerles reinuvader ümber pudeli, kuid miski ei aidanud. Kurg pistis 
noka pudelisse ja sõi isukalt. 

Oinal oli kaevus algul päris hea jahe olla, kuid varsti hakkas külm. Viimaks hak-
kas ta appi hüüdma. Pererahvas oli kodunt ära ja keegi ei kuulnud teda. Õhtul, 

kui perenaine vett läks tooma, leidis ta kaevust oina ja aitas külmetava loomakese 
vabadusse.

Rebane vihastas, isegi ei tänanud lõunasöögi eest. Tema oli ju lootnud, et saab 
kõhu kõvasti täis süüa. Nüüd aga pidi koju minema, ilma et oleks ivagi hamba 

alla saanud. Sellest ajast peale loobus rebane kurega sõbrustamast.

2. Loe tekst uuesti. Märgi , kui lõik on muinasjutust  „Rebane ja kurg“. 

Märgi  , kui lõik on muinasjutust  „Rebane ja oinas“. 

3. Loe ilmekalt mõlemad muinasjutud.

4. Iseloomusta muinasjututegelasi. Põhjenda sõnade valikut.

Loe sõnad Vali sobivad sõnad. Kirjuta

kergeusklik
rumal
ihne
kaval
kade
pahatahtlik
õel
tark
vihane
näljane
kannatlik

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

5. Vali üks muinasjutt. Jutusta rebase nimel.

Ükskord juhtus minuga selline lugu …. 
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MUISTEND

Kadunud järv
 Vanal ajal oli olnud Piibe mõisa juures ilus järv. Mõisanaised käisid järves 
lapse mähkmeid pesemas ja ajasid rooja järve. Järvest olnud mitu korda imelikku 
häält kuulda, millest inimesed aru ei saanud.
 Ühel hommikul läks üks naine lapse lappidega järvele. Korraga hüüdnud 
hääl järvest: „Lähme!“  Teine hääl hüüdnud vastu: „Las panen kingapaela kinni.“ 
Järv tõusnudki üles ja läinud kui suur pilv minema.
 Piibe mõisa taga on tänapäevani sügav lohk ja suur kivi, mis järvest sinna 
on jäänud. 
 Rahvas arvab: järv pole sallinud, et naised käisid ta vett solkimas. Sellepärast 
on ta ära läinud.

MUISTEND on rahvajutt. Sel ajal kui inimestel ei olnud teadmisi, et loodusnähtusi 
mõista, püüdsid nad nende tekkimist ise kuidagi seletada. Nii tekkisid muistendid. 
Need on harilikult seotud mingi kindla koha, aja, inimeste või sündmusega. 
Muistendis 

 ●  seletatakse, mis põhjusel on tekkinud mingi koht (Kalevipoja säng, Abruka 
saar).

 ● räägitakse, kust on tulnud mingi koha nimi (Munamägi, Linda kivi).
 ●  kajastatakse mingit ajaloolist sündmust või tegelikult olnud inimesi (Rootsi 

kuninga tamm).
 ●  on tegelasteks olendid, kes on endast jätnud mingeid jälgi loodusesse 

(Kalevipoeg, Suur-Tõll, tsaar Peeter Esimene).
 ●  võib tegelasteks olla ka väljamõeldud olendeid (sortsid, näkid,  

härjapõlvlased).
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1. Leia teave muistendist „Kadunud järv“ ja kirjuta lühidalt:

tegevuskoht  ....................................................................................................................

tegelased  .........................................................................................................................

tegevus  ...........................................................................................................................

tulemus  ...........................................................................................................................

„Kadunud järv“ on muistend, sest  .................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Loe muistend. Mõtle sellele pealkiri. Kirjuta.

..........................................................

 Helme lossivaremete juures on mäe koopad. Nende sees olevat suur 
varandus peidus.
 Kord laskis mõisahärra töömeestel seda varandust välja kaevata. Härra 
ise oli sel korral ühes teises mõisas ja saatis proua kaevajate juurde. Suure 
vaevaga said mehed keldri lahti kaevata ja murdsid ka esimese suure raudukse 
lahti.
 Mehed ja mõisaproua nägid, et keldris oli väga palju vaate. Ühe vaadi 
peal istus vana proua ja hoidis suurt võtmekimpu süles. Tema kõrval istus väike 
must koer. Proua ütelnud sisseastujatele: „Oleksid mu teenrid siin, küll ma siis 
teile näitaksin, mis keldrisse tulek maksab!“
 Seepeale kargas vana naine mõisaproua juurde ja hakkas teda kaelast 
kägistama. Koer jooksnud aga kaevajate kallale. Ka tulnud tagant keldrist imelist 
külma õhku neile vastu. Nii olnud edasiminek võimatu.
 Selsamal silmapilgul, kui kelder lahti saadi, kägistatud ka härrat kaelast. 
Hääl oli öelnud: „Miks sa meie elukorteri lasksid ära lõhkuda? Olgu meie eluase 
ruttu kinni pandud. Kui kinni ei pane, siis tapame sind ära!“
 Härra saatis ruttu kaevajatele käsu ja laskis keldri kinni ajada. Sestsaadik 
seisab Helme lossi varandus seal ikka peidus.

3. Jutusta.
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4. Leia oma kodukandi muistend. Loe. 

Abiks: 
 http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/
 Eisen, M. J.  Esivanemate varandus. Tallinn, Sinisukk 2000
 Gustavson, H. Igal kohal oma lugu. Tallinn, Eesti Raamat 1981; 2007

5. Tee muistendi kohta kokkuvõte.

Tegevuskoht:  ..................................................................................................................

Tegelased:  ......................................................................................................................

Tegevus:  .........................................................................................................................

Tulemus:  .........................................................................................................................

See jutt on muistend, sest  ...............................................................................................

.........................................................................................................................................

6. Jutusta oma kodukoha muistend kaaslastele.

Piirissaare tekkimine
 Kord kolas Kalevipoeg Peipsi piiril. Ta jalad olid sammumisest valusad, 
pea päikesest uimane ja nälg kallal. Vägimees sai põdra kätte, küpsetas ja sõi 
ära, aga siis hakkas kange uni peale kippuma. Ei leia kohta, kuhu pikali visata: 
kõikjal lausa lage maa ja pole mõistlikku peaalust. Õnneks Kalevipoeg nägi 
lähedal kolme heinasaadu. Ta võttis need sülle ja kohendas padjataoliseks 
kuhilaks. Varsti vägimees norskas nii, et külarahvas arvas: küll ikka müristab, 
ainult et piksepilve pole näha. Juhtus aga nii, et Kalevipoja ase sattus olema 
Sortsi kodu lähedal. Vägilase vana vaenlane ei saanud enne rahu, kui leidis 
norskaja üles. Ta  otsustas Kalevipoega kimbutada. Ta läks metsa ja otsis seitset 
liiki kangeid rohtusid ja juurikaid, hõõrus need pulbriks ning viis Kalevipoja nina 
alla. Vägilane hingas unerohtu sisse ja jäi sügavalt magama. Kui Sorts nägi, et 
Kalevipoeg magab, hakkas ta vägilase pea alt sületäite kaupa heina ära rebima. 
Sorts loopis need Peipsi järve lainetele.
 Vägimees magas vägevalt ja nädalate kaupa, pea allapoole rippu. Ta ärkas 
alles siis, kui vihane parm talle kõrvaauku ronis ja kõdistas. Aegapidi taipas 
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Kalevipoeg, et jälle on Sortsi käsi mängus olnud. Ei olnud Kalevipojal vaja kaua 
nuputada, mil moel tal oli nii sügav uni olnud. Ta märkas uimastavate rohtude 
kuhjakesi ja heitis ka need vette. 
 Vaikne tuul loksutas Kalevipoja peaaluse heina ning unerohud kaldast 
kaugemale. Ühes paigas, kus järv oli madal, jäid tuustid kinni. Ajapikku lisandus 
sinna veel igasugust prügi ja kõntsa, järverohtu ja vetikaid. Nii tekkis algul 
vaevumärgatav laid, aga saja aasta pärast kasvas see üsna parajaks saareks. 
Et uus maatükk oli jäänud täpselt kahe maa – Eesti ja Venemaa – vahele, panid 
inimesed sellele Piirissaar nimeks.

1. Täienda teksti. Kasuta allikana veebilehte aadressil www.piirissaare.ee.

Piirissaar on ........................................... asuv saar. Saare pindala on ................. 

ruutkilomeetrit. Saart katab peamiselt võsaga kaetud ................................. . 

Inimestele elamiseks kõlblik asustus paikneb saare ................................................. . 

Saarel on kolm küla: ............................................................., ...................................

................ ja ....................................... . Tooni külas asuvad piirivalvekordon, kirik, 

............................................. ja ............................... . Saare kaks surnuaeda asuvad 

................................................ külas. 

.........................................................................................................................................

Elanike põhitegevus on .......................................... . Aias kasvatatakse köögivilja, 

peamiselt ........................................... . Saare püsielanike arv on aasta-aastalt 

.................................... .  1920. aastal elas Piirissaarel ligi 700 inimest, kuid praegusel 

ajal on neid umbes ..................................................... ringis. Piirissaar on looduskaitse 

all. Siin elab hulgaliselt kaitstavaid .............................................- ja kahepaiksete liike. 

On ka terve hulk taimeharuldusi. 

2009. ja 2010. aastal renoveeriti Piirissaare ja Laaksaare sadam ning ühendust hakkas 

pidama parvlaev ............................................ . Hilissügisest varakevadeni on ühendus 

saarega endiselt raske, siis kasutatakse hõljukit ja ajutist ................................................ 

üle Peipsi järve jää.
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Mõnda Munamäest
 Kalevipojal olid Pihkva kandi venelastega head kaubad koos ja ta  käis 
tihti üle järve saelaudu toomas. Sellest sai teada ka Sorts ja saatis oma pojad 
kangelast kiusama. Vaevalt jõudis Kalevipoeg kuivale maale ja istus rannaliivale 
puhkama, kui terve summ pisikesi sortslasi ilmus tema elu hapuks tegema. Üks 
näpistas vägimeest kintsust, teine sihtis mättaga silmaauku, kolmas togis pika 
toikaga, neljas heitis hoopis kive. Kalevipoeg kargas püsti, hakkas sortsipoegi 
laudadega lahmima. Peksis nõnda agaralt, nii et varsti kogu Pihkva järve rand 
oli lauajuppe täis.
 Kuna koormast polnud enam ühtegi tervet lauda järel, käis Kalevipoeg 
veelkord Pihkvas ja tõi uued ja veelgi ilusamad lauad. Kuid pikk tee sinna ja tagasi 
väsitas vägilase ära. Haanjas tuli talle kange uni peale. Tahtis sinnasamasse 
puhkama heita, aga peaalune oli viletsavõitu: suur kandiline ja kõva kivirahn. 
Siis kraapis Kalevipoeg hulga sammalt kokku, pani kivikalju ümber ja peale. Nii 
sündis ilus kuppel, pisut piklik ja munajas. Meie päevil hüütakse seda Suureks 
Munamäeks. Kuus ööd ja kuus päeva puhkas vägimees Unetaadi magusas 
rüpes. Kui ta üles tõusis, siis olid jalad maakamarasse lohu vajutanud. See lohk 
on nüüd vett täis valgunud ja inimesed nimetavad seada Vaskna järveks. 

1. Tee kokkuvõte loetud muistendite põhjal. Täida tabel.

Kus? Mis? Mida muistend seletab?
Piibe järv Järv kadus, sest  .........................................................

...................................................................................
Helme  ..................................................................................

 ..................................................................................
Suur-Munamägi  ..................................................................................

 ..................................................................................
Piirissaar  ..................................................................................

 ..................................................................................
Vaskna  ..................................................................................

 ..................................................................................
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NALJAND

1. Loe naljandid. Arutle, mille või kelle üle nalja heidetakse (rumalus, edevus, 
upsakus,  …).

Poiss viib õele leiba karja
 Tolmu talu perenaine käskis oma viie-aastast poega, et ta oma õele karja juurde 
leiba järele viiks. Poiss tahab ema käsku täita  ja lähebki. Ukse peal tuleb aga õde parajasti 
talle vastu. Poiss hüüab: „Mari, mine ruttu karja juurde, ma viin sulle leiba järele, ema 
käskis!”

Härra küsib, miks teenril pole habet
 Härral olnud teener, juba üsna vana mees, aga hoopis ilma habemeta. Härral aga 
oli olnud tulipunane habe. Ükskord küsinud härra: „Kuule, Hans, sa oled tubli mees, 
aga miks sul habet ei ole?” Hans vastas: „Jah, vaadake, härra, mina jäin hiljaks, kui 
habemeid anti. Kõik paremad olid juba ära võetud, üks va punane oli veel, nagu härral, 
aga seda ma ei tahtnud!”

Mõisnik käskis hobuse „hauda“ panna
 Mõisnik ei saanud R-i välja rääkida, R-i asemel ütleb ikka H. Ühel päeval lausub 
mõisnik teomehele: „Pane see hobune hauda!“. Teomees ei tea esimesel silmapilgul, mida 
teha. Peab nõu: härra käskis hobuse hauda panna, eks ma panengi! Mees otsis sügava 
augu, tõukas hobuse sisse, mattis mulla alla. Teisel päeval küsis mõisnik: „Kas hobune 
hauas?“ – „Hauas jah!“ – „Aga kus hobune on, ma ei näe teda!“ – „Kuidas siis näha, 
kui ta härra käsu peale hauda panin. Haud on karjamaal.“ Härra vihastas, mis hirmus, 
aga mida teha – ise käskis! 

RAHVANALJAND on humoorikas lühilugu, mille autorit tavaliselt ei teata. 
Naljandi 

 ●  sisu ja selle tegelased võivad olla tõsielulised. Eesti rahvanaljandite tegelased 
on talumehed, sulased, mõisahärra, mõisa ametnikud jt;

 ● sisu on naljakas ja sellel on tihti üllatuslik lõpp. 
Mõnikord saab nalja juhuslikult, teinekord tehakse seda sihilikult kellegi kulul. 
Tavaliselt pilgatakse midagi ebameeldivat (ahnus, rumalus, edevus …)
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Mis varjus, see varjus
 Jänes olnud kord talvel kange tuisu ajal kimpus – pole kuhugi varjule saanud. 
Viimaks leidnud ühe aiateiba, toetanud selle najale ja öelnud: „Mis varjus, see varjus!“.

2. Moodusta naljandi „Mis varjus, see varjus“ lause põhjal kolm lauset. Kirjuta. 

Naljandi tekst Muudetud laused

Jänes olnud kord talvel kange tuisu 

ajal kimpus – pole kuhugi varjule 

saanud

1. Ükskord oli väga vinge tuisk.

2. …………………………………….

3. …………………………………….

Viimaks leidnud ühe aiateiba, 

toetanud selle najale ja öelnud: „Mis 

varjus, see varjus!“.

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. …………………………………..

3. Loe saadud laused. Kirjuta jutuke. Pealkirjasta.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Peremees ja sulane
Leida Tigane

Silgud
 Hommikul pärast seda, kui Jüri Eskule tuli, äratas peremees ta juba õige 
vara, Jüri tegi silmad lahti, vaatas ringi – peaaegu pime alles.
 Seda ta ütleski peremehele, et nii vara ei tohiks ka üles ajada, päike alles 
tõusmata. 
 Peremees aga leidis: 
 „Päike võib tõusta ka lõuna ajal, temal pole vaja kündma minna ega kedagi, 
sina aga pead õigel ajal jalul olema.“
 Polnud midagi teha, peremees ära ei läinud, sakutas aga edasi, ja Jüril 
tuligi ennast jalule ajada.
 „Tule nüüd ruttu kambrisse, perenaine pani söögi lauale! Viruta kõht täis 
ja mine hobusega põllule!“ õpetas peremees.
 Sööki tõesti laual oli, seda nägi Jüri tuppa astudes esimese pilguga. Seal 
oli vaevalt kulbitäis siniseks tõmbunud putru, veekopsik kõrval: Sellest ei saa 
kõhtu kuigi palju, rehkendas Jüri. 
 „Liha pidi ju igaks söögiks laual olema,“ tuletas ta peremehele meelde. 
 „Kas või vahel ka merekala liha,“ ruttas peremees täiendama, mõtles 
natuke ja teatas:

Leida Tigase raamatu „Peremees ja sulane“ 
peategelane sulane Tarve Jüri on kaval ja leidlik 
noormees. Nii silku süües, kirvest hoides kui ka 
koera asendades kavaldab Jüri oma peremehe üle 
ja pääseb igast olukorrast kasu lõigates. „Peremees 
ja sulane“ on rahvanaljanditel põhinev juturaamat. 
Selles on vaimukust, teravmeelsust ning ihne, 
rumala ja taipamatu peremehe naeruvääristamist. 
 Tea, 2011
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 „Oota natuke, ma toon sulle“.
 Jüri jäi huviga vaatama, et missugune pekikamakas sealt nüüd tuleb, aga 
kui peremees sahvriuksest jälle nähtavale ilmus, oli tal näppude vahel ainult 
silk, mille ta lahkusest särava näoga Jüri ette lauale asetas, ise lausudes:
 „Söö kohe terve see silk ära. Saad südame tahedaks ja rammu kontidesse 
juurde“.
 Jürile hakkas asi nalja tegema. 
 „Vaatame,“ mõtles ta, „vahest saab sinu käest seda soolast rohkem välja 
pigistada.“
 Ta sõi silgu ära, tegi, nagu tahaks putru ka peale võtta, kuid jättis lusika 
poole tee peal kausi ja suu vahel pidama, ise oli kohkunud näoga, pööras teise 
kõrva allapoole ja kuulatas teraselt.
 „Mis on?“ küsis peremees uudishimulikult. 
„Krooksub ja mürab,“ ütles Jüri.
 „Kes?“
 „Kes muu kui see silk.“
 Peremees tegi uskumatu näo.
 „Kas sa ei tea,“ selgitas Jüri, „et silk on parvekala. Üksinda ei ole ta harjunud 
kunagi olema, siis tal hakkab igav. Sellepärast nad pannaksegi, nii kui välja 
püütakse, kohe tünni, et oleksid ikka hulgakesi koos.“
 Ja uuesti kõrva kõhu poole kallutades teatas ta:
 „Nüüd lõhub mul küll soolikad segamini. Pean vist ootama, kuni ta pikapeale 
natuke harjub, enne ei tule kündmaminekust midagi välja.“
 „Ei tea, kui nad kahekesi oleksid, vast siis oleks seltsim ja ta jätaks müramise 
järele?“ nuputas peremees hädaga.
 „Vahest ka,“ oletas Jüri.
 Peremees ruttas uuesti sahvrisse ja tõi teise silgu. Kui Jüri oli sellegagi 
valmis saanud, selgis ta nägu hetkeks, kuid samas näis teda uus kohkumine 
tabavat. Ta ajas silmad pungi ja tõmbas enda kõverasse. 
 „Mis nüüd?“ päris peremees.
 „Tülli pöörasid,“ teatas Jüri. „See, kes ees läks, oli vist parema koha ära 
võtnud.“
 „No küll on häda,“ kaebas peremees, „töö ootab, aga nemad kaklevad.”
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 Jüri leidis väljapääsu:
 „Tuleks neile kolmas järele saata, see lahutaks nad ära.“
 Peremees pidi jälle sahvri vahet jooksma. Nüüd aga tuli Jüri jutu järgi välja, 
et kaks lõid kampa ja hakkasid ühte taga ajama. Sellele oli paarimeest vaja, et 
jõud oleksid tasavägised. Nii sai Jüri veel neljanda silgu. Sellest arvas ta lõpuks 
küllalt olevat ja läks lõbusal tujul kündma.
 Peremehel oli aga pärast naisega suur pahandus. Viimasel oli väga terav 
silm, ja nii kui ta silgutünni vaatas, sai kohe aru, et neli äärmist on puudu. Ja seda, 
et nad võisid kõhus kaklema minna, ei uskunud ta sugugi. Üks ärasöödutest 
oli ju ilma peata ja teised ainult poole peaga, väitis ta, kuidas nad siis üksteist 
nägid?

1. Loe, mida jutustas peremees oma naabrile.

 Mul nüüd uus sulane – Tarve Jüri. Esimesel tööpäeval 
söötsin tal enne künnile minekut kõhu täis. Ikka sedasama, 
mis isegi sõin: tanguputru sulavõiga. Aga kus tema, nõudis 
ka liha. Merekala ju ka liha, tõin talle siis sahvrist ühe kala. 
Poiss sõi silgu ära ja pistis kisama, et kala mürgeldab kõhus. 
Seletas, et kala on harjunud koos teistega meres elama, nüüd 
otsib teisi taga. Noh, tõin siis veel ühe kala. Aga nüüd olevat 
kalad kõhus tülli pööranud. Jüri nõudis ühte kala veel, kes 
kaklejate üle kohut mõistaks. Tõin talle kolmanda ja neljandagi 
veel, siis jäid kalad kõhus rahule.
 Kui seda lugu naisele rääkisin, sain kõva peapesu. Naine 
ütles, et need kalad olid ju ilma peata, kuidas nad seal kõhus 
siis üksteist nägid. Oh mind rumalat, raiskasin Jüri peale neli 
prisket kala.
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2. Mida võis Jüri karjapoiss Matsile oma hommikusöögist rääkida? Jutusta.

3. Ühenda tegelasega sobiv iseloomujoon.

kade

laisk

muretsev

kiuslik

kaval

rumal

kergeusklik

ahne

4. Mis naljandi tunnused esinesid jutus „Silgud“? Märgi  sisse . 

1. Loo „Silgud“ tegelased on 

 ● pärit vana aja taluelust 

 ● väljamõeldud olendid 

 ● tänapäeva inimesed 

3. Jutus tehakse nalja 

 ● peremehe kulul 

 ● sulase kulul 

 ● silkude kulul 

2. Jutu sisu on 

 ● naljakas 

 ● tõsieluline 

 ● seikluslik 

4. Jutul „Silgud“ on lõpp

 ● üllatuslik 

 ● etteaimatav 

 ● õnnelik 

5. Reasta tähed õigesti. Kirjuta, kes ta on. 

ADELI ANGETI – .................................................... on  ...............................................

ARVET RIJÜ – ......................................................... on  ...............................................
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Jüri asendab koera

 Pererahvale hakkas päevast päeva ikka rohkem muret tegema see, et 
koer sööb liiga palju. Kukub kont kogemata laua alla, tema kohe jaol ja krõbistab 
ära. Tõstad õhtul laket ette, ei jõua veel ümber vaadata, kui temal juba nõu tühi 
ja puhtakski noolitud. Ja muud kasu tast ei ole, kui ainult haugub.
 Peremees mõtles ja mõtles ja leidiski hea nõu. Krants kui üleliigne söödik 
majas tuleb metsa kihutada, päeval võib vara valvata ta ise, öösel aga Jüri. 
Muidu tulebki nii välja, et sulane öösel mitte midagi ei tee, põõnutab ainult lakas 
magada, aga palka maksa talle nii ööde kui päevade eest.
 Nagu mõeldud, nõnda tehtud, peremees kihutas koera metsa, õhtul aga 
ütles Tarve Jürile: 
 „Mine õue ja valva koera eest maja. See on kerge töö, konti ei murra, kui 
midagi kuuled või näed, siis haugu, nagu ikka oleksidki koer.“
 Sulane läks välja, istus trepile ja jäi kuulatama. Oli täiesti vaikne, inimesed 
igal pool ümberringi magasid, ka Jürile kippus uni vägisi peale. Siis hakkas 
kaugemal küla otsas koer haukuma, temale vastas teine, kolmas, neljas. Tarve 
Jüri ringutas korra ja lõi siis kaasa.
 „Mauh, mauh, mauh, mauh!“
 Peremees toas oli juba silma kinni laskmas, kui järsku kuuleb: Jüri haugub. 
Hüppas sängist välja, ja kohe vaatama, mis lahti on.
 „Mis seal on?“ küsis sulaselt.
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 „Teised külakoerad hauguvad, eks mina ka.“
 Peremehel hea meel, et sulane oma koeraametit nii tõsiselt võtab, keeras 
tuppa tagasi. Läks mõni aeg mööda. Külakoerad haukusid oma isu täis ja jäid 
vagusi. Jüri pani piibu põlema. Seal kuulis ta korraga, et keegi läheb mööda 
karjateed üles, ise laseb vilet.
 „Mauh, mauh, mauh, mauh!“ algas Jüri jälle.
 Peremees ilmus uksele.
 „Mis seal nüüd on? Mida sa nüüd haugud?“
 „Üks külamees läks mööda ja vilistas.“
 „Ahah,“ tegi peremees ja kobis sängi tagasi.
 Ei saanud aga kuigi kaua mõnuleda, kui sulane juba kolmandat korda 
algas: 
 „Mauh, mauh, mauh, mauh! Mauh, mauh, mauh, mauh!“
 „Hulgub seda rahvast aga täna palju ringi,“ mõtles peremees pahaselt, 
keeras külge ja jäi magama. 
 Kui ta hommikul ärkas, paistis hele päike aknast sisse. Õue minnes oli 
aga peremehe ehamatus suur: aidauks maha lõhutud, salved tühjaks tehtud, 
suitsusingid ära viidud! Sulane aga künnab põllul nagu poleks tema asigi.
 „Jüri!“ röögatas peremees.
 „Mis on?“ jättis Jüri hobuse seisma.
 „Ait on ju tühjaks tehtud!“
 „Jah. Öösel, pärast seda, kui see külamees mööda läks, tulid vargad.“
 Peremehe põlved lõid erutuse pärast vabisema. 
 „Aga sina? Misjaoks sina siis väljas olid?“
 „Mina haukusin!“
 „Ja mulle ütlema tulla ei saanud!“
„Millal see Krants sulle ütlema tuli, mis väljas juhtub?“ küsis sulane ja ajas 
hobuse uuesti vaole. 

1. Mida peremees ja sulane omavahel rääkisid? Kirjuta tekstis ütluste ette PM 
(peremees) või J (Jüri).  Loe ilmekalt osalistega. 

2. Mida selles loos naeruvääristati? Arutle.
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3. Täida tabel.

SULANE 
haukus

PÕHJUS  
(miks?)

PEREMEES 
(mida tegi?)

TAGAJÄRG

1. korral

 ............................... 

................................

................................

................................

................................ 

................................

................................

................................

Peremehel oli hea 
meel

2. korral

 ............................... 

................................

................................

................................ 

 ............................... 

................................

................................

................................ 

 ............................... 

................................

................................

................................ 
3. korral

 ............................... 

................................

................................

................................ 

 ............................... 

................................

................................

................................ 

 ............................... 

................................

................................

................................ 

4. Jutusta tabeli abil, kuidas Jüri koera asendas. 

5. Arutle.

1. Mis tööülesande peremees sulasele andis? Loe laused. 
2. Kuidas sulane seda täitis?
3. Mida peremees sulaselt tegelikult ootas? 
4. Kuidas oleks peremees pidanud selle korralduse andma?

Kirjuta:  ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
5. Kuidas oleks Krants peremehe vara valvamisega hakkama saanud?



32

ANEKDOOT

1. Loe. Arutle, mille üle nalja heidetakse.

Üks sõber räägib teisele: „Minu tüdruksõber on nagu mobiiltelefon.“ 
Sõber küsib: „Mis? Kas ta on nii väike, vajalik ja moodne või?“
Noormees vastab: „Ei. Lihtsalt kui mul raha otsa saab, siis ta minuga ei räägi.“

***
Õpetaja räägib tunnis lastele, et perekonnanimed näitavad sageli esivanemate elukutset. 
Ta toob näiteks valiku perekonnanimesid: Sepp, Mölder, Kütt,  Rätsep, Koolmeister, 
Tuulik ja nii edasi. Lõpuks pöördub ta poisi poole, kelle perenimi on Võrk ja küsib: „Ja 
mis sa arvad, kes sinu esivanemad võisid olla?“ 
„Arvan, et ämblikud,“ vastab poiss rõõmsalt. 

***
Blondiin teeb sõidueksamit. Temalt küsitakse: 
 „Kuidas auto mootor töötab?“ 
 „Kas oma sõnadega võib öelda?“ küsib blondiin. 
 „Hea küll, proovige!“ 
 „Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!“

***
Meister annab uuele töötajale pintsli ja purgi valget värvi ning saadab ta teisele korrusele 
aknaid värvima.
Tunni aja pärast on töötaja tagasi ja küsib: “Akendega on nüüd korras. Kas ma värvin 
raamid ka ära?“

2. Meenuta mõnda anekdooti ja jutusta seda teistele. Vajadusel kasuta ajalehe 
või Google’i abi.

ANEKDOOT on lühike, vaimukas üllatava lõpuga naljalugu. Anekdoodil on
 ● lühike sõnastus;
 ● teravmeelne sisu;
 ● ootamatu lõpp.

Anekdoot peegeldab tänapäeva sündmusi, nähtusi või inimesi. Populaarsed 
anekdooditegelased on näiteks Juku ja blondiin.
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RAHVALUULE LÜHIVORMID
KÕNEKÄÄNUD

Vesi ahjus
Eno Raud

 Peebu vanaisa ja vanaema kodus oli suur vanaaegne ahi. Sellel ahjul 
mahtus koguni pikutama ja Peebu vanaisa pikutaski seal mõnikord, kasukas 
külje all, et pehmem oleks. Aga üles pääses mööda väikest redelit, mis harilikult 
ahju najal seisis.
 Kord otsustas ka Peep ahjul pikutamist proovida. Ta ronis redelit pidi üles 
ja seadis seal ennast mõnusasti külili. Kui kaua sa päise päeva ajal ikka niiviisi 
siruli oled! Varsti tuli igavus kallale. Peep tahtis tagasi ronida, aga üle ahjuääre 
alla vaadates hakkas jube. Kole kõrge tundus ahi sealt ülevalt. Ja nõnda siis 
juhtuski, et Peep hakkas hirmuga appi hüüdma.
 Vanaisa astus tuppa, vaatas silmanurgast Peebu poole ja mühatas: „Noh, 
juba vesi ahjus!“
 Mis siis see pidi tähendama? Vesi ahjus! Peep teadis küll, et linnas 
keskküttega majades on radiaatorites tuline vesi. Aga see siin oli ometi vanaaegne 
ahi, kuhu seni ikka alati tuld oli tehtud! Kärmesti nagu orav ronis Peep mööda 
redelit alla.
 Ronis alla ja tõmbas ahjuukse lahti. Kuid ei olnud ahjus vett, ei olnud tuldki, 
sest sooja ilmaga ei hakka ju keegi ometi ahju kütma.
 „Võta näpust!“ ütles Peep. „Ei ole siin vett midagi.“
 Vanaisa astus Peebu juurde ja võttis tal näpust kinni.
 Nüüd hakkas Peep suure häälega naerma. Lõpuks ometi sai ta aru, et 
sõnadel võib mõnikord olla mitut moodi mõte.

KÕNEKÄÄND on rahvapärane väljend, mis iseloomustab lühidalt, piltlikult 
mingit olukorda, nähtust, eset või omadust. 
Kõnekäänud on näiteks:

 ● on koos nagu sukk ja saabas,
 ● ei püsi pudeliski paigas,
 ● käib nagu kass ümber palava pudru.
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1. Loe laused. Seleta, kuidas nendest aru said.

1. Ei mina sinust aru saa, su jutt käib nagu kass ümber palava pudru.

2. Tõnise ja Priidu vahelt oleks nagu must kass läbi jooksnud. 

3. Vanaema arvas, et nüüd on poisil vesi ahjus. 

4. Õpetaja noomitus  oli Margusele nagu hane selga vesi. 

5. Tõnu ei püsinud pudeliski paigal. 

6. Poiss ajas vanaisale kärbseid pähe.

2. Sobita väljend kõnekäänuga. Ühenda. 

jänes püksis ise ei otsusta, teeb mida kästakse 

kellegi pilli järgi tantsima on arg

nagu kaks tilka vett ei oska valida

liimist lahti  on väga sarnased

nagu kits kahe heinakuhja vahel midagi on korrast ära 

3. Leia kõnekäändudele sobivad seletused. Nummerda. 

1. ajab kärbseid pähe ….. räägib teisi taga

2. võtab jalad selga ….. meelde jätma 

3. jäi kahe silma vahele ….. jookseb minema

4. peksab keelt  ….. on näljane

5. kõht lööb pilli ….. on hirmul

6. kõrva taha panema ….. valetab, luiskab

7. süda saapasääres  ….. ei märganud

Õpetaja: „Selgita, mida tähendab väljend: kitsas käes?“
Annika: „See on siis, kui kinnas on väike.“
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3. Loe luuletus. Kuidas saad aru väljenditest koer poiss ja sõitis jänest? Arutle. 

Koer poiss sõitis jänest
Ott Arder

Koer poiss sõitis bussis jänest,
ei mulgustanud talongi.
Koer poiss sõitis bussis jänest, 
sest tal lihtsalt polnud talongi.

Koer poiss sõitis, kuni väljus.
Ja hingas. Ja silmas loodust.
Koer poiss sõitis, kuni väljus,
ei tundnudki piletist puudust. 

Koer poiss sõitis bussis jänest,
kas mõista ta seepärast hukka?
Ta väljus, ma nägin, ja kadus siis
hüpeldes metsatukka.

4. Kirjuta seletused kõnekäändudele:

koer poiss –  ....................................................................................................................

sõitis jänest –  ..................................................................................................................

mängis mäkra –  ..............................................................................................................

saba sorgus –  ..................................................................................................................

kõrvad lidus –  .................................................................................................................

käpad püsti –  ..................................................................................................................

Nii oli varem…

... ja nii on praegu.
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VANASÕNAD

Sõnamäng
Tõnu Seero

 Peale nätsu, jäätise, kommide ja muside maitsesid Kaarlile ka pannkoogid. 
Ühel õhtul olidki ema, vanaema ja Kaarel köögis ning sõid pannkooke.
 „Oi, kui head pannkoogid täna on!“ kiitis Kaarel.
 „Tühi kõht on kõige parem kokk,“ arvas ema.
 „Parem suutäis soolast kui maotäis magedat,“ oli vanaema eriarvamisel.
 Kaarel läks kooke juurde võtma, tema vanaema eriarvamusest ei hoolinud. 
Juhtus aga nii, et taldrik kukkus maha, ja nii õnnetult, et vaid tükid jäid järele.
 „Hooletus ees, õnnetus taga,“ noomis ema Kaarlit ja läks siis ise uut portsu 
võtma. Kuid temagi komistas ning taldrik lendas põrandale.
 „Tegijal juhtub mõndagi,“ olid tal uued sõnad kohe varnast võtta.
 „Muna õpetab kana,“ ei saanud vanaema märkimata jätta.
 „Ma enam ei tee.“ 
 „Hea mees, kes lubabki,“ ütles vanaema ja läks oma taldrikut kraanikaussi 
viima. Kuid komistas temagi. Sest kolm on ju kohtuseadus. 
 „Enne mune, siis kaaguta!“ sähvas ema kohe vanaemale.
 „Pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad,“ meenus Kaarlile. Ta tuju oli 
sandiks läinud ning poiss otsustas jonnima hakata.
 „Jonn on jumalast loodud,“ säilitas vanaema külma vere, kuid ema hakkas 
pragama. Ju ta teadis, et mida armsam laps, seda valusam vits.
 Ent, kus tegijaid, seal nägijaid, sest äkki avanes uks. „UFO?“ mõtlesid 
kõik, sest hirmul on suured silmad. Oh ei – see oli isa, kes ütles: „Mis hiirtel viga 
pidu pidada, kui kassi pole kodus!“

VANASÕNA on lühike, tabav ja õpetlik ütlus mingi elunähtuse kohta. Vanasõnad 
väljendavad rahva elukogemust ja neis on võimalikult vähe sõnu, aga sügav mõte. 

 ● Kui töö lõpeb, lõpeb leib. 
 ● Kel tarkus peas, sel ohjad peos. 
 ● Hooletus ees, õnnetus järel. 
 ● Valel on lühikesed jalad. 
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 „Oma tuba, oma luba,“ meenus Kaarlile kohe ning ta põgenes igaks juhuks 
oma tuppa.
 „Omad vitsad peksavad,“ ütles vanaema emale ning sättis end minekule.
 „Hommik on õhtust targem,“ arvasid ema ja isa, ei tülitsenud rohkem, 
panid Kaarli magama ning läksid oma tuppa.
 Hommik oligi targem: koristati üksmeelselt killud ja oldi rõõmsad. Parem 
hilja, kui mitte kunagi!

1. Loe tekst veel kord ja jooni jutus esinenud vanasõnad. Kontrolli, kas said 
17 vanasõna.

2. Asenda väljendid sobiva vanasõnaga tekstist. Kirjuta. 

1. Kui kõht on tühi, siis maitsevad kõik toidud hästi. 

Tühi  ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Tihtipeale on lapsed targemad kui nende vanemad.  .

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kaks vaidlevad, süüdi on mõlemad. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Kardad rohkem kui selleks põhjust on.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Kui oled midagi valmis saanud, alles siis räägi sellest teistele. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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3. Kahes vanasõnas on sõnad segamini läinud. Kirjuta need.

hüüa tulles Õnnetus enne õhtut Ära ei hõiska.

1. Õnnetus ei hüüa  ..........................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

mõtle pill ütle enne siis tuleb ilu pika peale

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

hirmul tuntakse hädas silmad on sõpra suured

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

see kes täna ei söö homme ei tööta hooleta see mis tehtud

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................  
Abi: https://et.wikiquote.org/wiki/Eesti_vanasõnad

4. Sõnasta vanasõnades peidus olev elutarkus.

1. Valel on lühikesed jalad.
 Tõde ei saa kaua varjata.
 Vale tuleb varsti välja.
2. Hooletus ees, õnnetus järel. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
3. Kui töö lõpeb, lõpeb leib.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
4. Hommik on õhtust targem. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
5. Kel janu, sel jalad. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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MÕISTATUSED

1. Leia huvitavaid mõistatusi. 

 ●  Ava mõistuste andmebaas aadressil  
http://www.folklore.ee/~kriku/MOISTA/.

 ●  Leia veebilehe vasakult äärelt sind huvitav valdkond (nt LUGEMINE, 
KIRJUTAMINE. RAAMAT, KIRI, MUUD TEABEKANDJAD, 
MITMESUGUSED RIISTAD JA ASJAD või muud) 

 ●  Leia valdkonnast üks ese või nähtus, mille kohta tahad mõistuse esitada. 
(nt RAAMAT, PLIIATS, PRILLID, MAAKAART, KELL …) Tuhat-tuhat 
toomelauda, sada-sada saarelauda, peal veel kaks kaanelauda?

 ● Kirjuta kolm mõistatust. Esita need kaaslastele. 
Mõista, mõista, mis see on …

1. .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

MÕISTATUS on sõnadega väljendatud peitepilt. 
Mõistatuses 

 ●  kasutatakse iseloomustavaid sõnu, mis väljendavaid mingeid tunnuseid. 
Nende tunnusmärkide põhjal tuleb mõistatus ära arvata: Üks hani, neli nina? 
Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline?

 ●  esineb tavaliselt küsimusena: Kes teeb silla soode peale? Mees mullas, 
juuksed väljas?  

 ● võib olla ka riimitult: 
 Kui sa magad või ka tukud, 
 kahel majal uksed lukus?
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2. Mõista, mõista mis see on? Vastuseks leia sobiv pilt. Ühenda. 

1. Öösel kinni, päeval lahti? 
2. Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata? 
3. Punane poiss, rohelised juuksed?
4. Üks puu, viis haru? 
5. Hütike mäe peal, üks jalake all?

Ka tänapäeval mõtlevad inimesed välja huvitavaid nuputamisülesandeid. Uuemad 
mõistatused on piltmõistatused (Mis on pildil?   – Mehe kikilips jäi ukse vahele.), 
naljaküsimused (Mis on võrk? – Nööriga kokkuseotud augud.), liitsõnamängud (Missugune 
hiir ei karda kassi? – Arvutihiir.), valemmõistatused (KO –> Kristo).

3. Sobita küsimus ja vastus. Nummerda. Vajaduse korral kasuta 
kirjandusmuuseumi andmebaasi (http://www.folklore.ee/Keerdkys).

1. Miks jookseb jänes üle mäe?  Sest ta oskab peast laulda.
2. Miks koer saba liputab?   Sest tahab näha, kuidas aeg lendab.
3. Miks blondiin kella aknast välja viskab?  Sest kahe päeva vahel on öö. 
4. Miks ei saja kaks päeva järjest?   Sest saba ei saa koera liputada.
5. Miks pigistab kukk lauldes silmad kinni?   Sest läbi mäe ei saa joosta.

4. Nuputa. Jooni sobivad. 

1. Milline pott ei ole tegelikult pott? 
 supipott, kompott, keedupott, pissipott
2. Missugused konnad ei krooksu? 
 rohukonnad, ülikonnad, kärnkonnad,  
 perekonnad
3. Mis pilli ei saa mängida?
 suupill, keelpill, vilepill, viripill, 
 torupill
4. Milliseid pükse ei saa jalga panna?
 dressipüksid, sukkpüksid, 
 argpüksid, teksapüksid

PALUN VABANDUST, ET MA ARVUTIHIIRE ÄRA SÕIN! MA PÜÜDSIN NÜÜD UUE ASEMELE.
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5. Kas oskad neile küsimustele vastata? Vajaduse korral kasuta 
kirjandusmuuseumi andmebaasi (http://www.folklore.ee/Sonamang).  
Kirjuta vastus.

1. Missugust mütsi ei panda pähe?  ................................................................................

2. Missugused kõrvad ei kuule?  .....................................................................................

3. Missugused jalad ei tunne valu?  ................................................................................

4. Missugusel peal ei ole keha?  ......................................................................................

5. Missugune silm sööb lambaid?  ..................................................................................

6. Missuguses suus ei ole hambaid?  ..............................................................................

7. Missugune vares ei lenda?  .........................................................................................

9. Vali piltmõistatusele sobiv allkiri. Kirjuta.

Neli elevanti nuusutavad apelsini. Neli karu ronivad puu otsa. Neli elevanti mängivad 
palli. Kolm hiirt on juustu sees. Jänes on akna taga. Karu ronib puu otsa. 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

10. Kas oskad neid sõnu lugeda? Kirjuta, mis sõna said.

.........................................................................................................................................
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Piret Voolaid

 Eesti Kirjandusmuuseum asub Tartus. Kirjandusmuuseum on teaduskeskus, 
mille ülesanne on rahva kultuuripärandit koguda, säilitada, uurida ja välja anda.
 Kirjandusmuuseum peab oma sünniaastaks 1909. aastat. Siis loodi Eesti 
Rahva Muuseum, mis 1940. aastal jagunes kaheks: etnograafiamuuseumiks 
ja kirjandusmuuseumiks. 1909. aastal moodustas Eesti Rahva Muuseumi 
põhiosa Eesti Üliõpilaste Seltsi raamatukogu. Sellest kasvas välja praegune 
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, kus tänapäeval saab ülevaate 
kogu eestikeelse raamatu loost. Sinna kogutakse ja seal säilitatakse kõiki 
Eestiga seotud trükiseid, ükskõik kus need ilmuvad. Arhiivraamatukogu erineb 
kooliraamatukogust, sest seal saab raamatuid ainult kohapeal lugeda, mitte koju 
laenutada.
 Kui tekkis vajadus säilitada Jakob Hurda ja Matthias Johann Eiseni 
hiiglaslikud folkloorikogud, asutati 1927. aastal Eesti Rahvaluule Arhiiv. Need 
kogud on maailmas väga haruldased, sest rahvaluulet on saatnud arhiivile väga 
paljud igas vanuses inimesed üle Eesti. Teadlased koguvad ka tänapäeval pidevalt 
rahvaluulet. Tänu säilinud rahvaluulele teame, kuidas Eestis on eri aegadel 
elatud, mida mõeldud ja kuidas kõneldud. Teame, millised on olnud eestlaste 
tähtpäevad ja kuidas on neid tähistatud. Saame ülevaate, millist rahvamuusikat 
on mängitud, milliseid laule lauldud ja muinasjutte räägitud …
 Eesti Kultuurilooline Arhiiv asutati 1929. aastal. Selles arhiivis on kirjandus- 
ja kultuuriajaloolisi käsikirju isegi 16. sajandist. Arvukate isikuarhiivide ning 
asutuste (Eesti Aleksandrikool, kirjastused), seltside ja ühingute materjalide 
kõrval leidub kindla eesmärgiga kogutud ajaloolist materjali. Kultuuriloolises 
arhiivis on hoiul ka paljude kirjanike käsikirjad. Üks haruldasematest käsikirjadest 
on esimese eestikeelse luuletaja Kristian Jaak Petersoni 1818. aastast pärit 
käsikirjalised luuletused ja päevaraamat. Vanade raamatute ja käsikirjade põhjal 
on kirjandusteadlased koolidele avanud veebivärava „Kreutzwaldi sajand“ 
http:/kreutzwald.kirmus.ee.
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 Folkloristika osakond asutati 1947. aastal ja see tegeleb rahva keele ja 
meele uurimisega. Siin jälgitakse, kuidas on aja jooksul muutunud eestlaste 
naljad, vanasõnad, ütlused, mõistatused, jutud, uskumused. Siin on tähelepanu 
all näiteks laste- ja koolipärimus, looma- ja spordipärimus. Tänapäeval levib 
väga palju folkloori meedia ja interneti kaudu. Alates 1996. aastast ilmub 
folklooriajakiri „Mäetagused“, mida saab lugeda internetis www.folklore.ee/
tagused. Arvutiajastul on kirjandusmuuseumi töötajad palju arhiivimaterjali teinud 
kättesaadavaks internetis. Eri aegadel kogutud folkloori põhjal on teadlased 
koostanud andmebaase (http://www.folklore.ee/ebaas/), kust leiab ka hulgaliselt 
kooliõpilastelt kogutud materjali. 
 Igapäevaelus oleme pidevalt pärimuse kasutajad. Klassikaaslastega 
suheldes võivad olla mõned tavapärased ütlused, mida keegi teine peale 
klassi liikmete ei pruugi teada. Koolis on ikka olnud õpetajatel hüüdnimed – ka 
selline tava ja nimelood kuuluvad rahvaluule hulka, mis levib koolis kui suures 
pärimuskollektiivis.
 Rahvaluule on eri aegadel levinud eri viisidel ja eri kanalites. Kui kunagi 
oli rahvaluule põhiliselt suuline, siis tänapäeva kirjakultuuris on see mõistagi ka 
kirjalik. Arvutite ja nutitelefonide ajastul suhtleme üha enam internetis, saadame 
üksteisele nalju, ahelpostitusi, nii oleme pidevalt ise folkloori kasutajad ja levitajad.

Valik Eesti Kirjandusmuuseumis talletatud folkloori põhjal ilmunud trükised:
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1. Leia sobiv lauselõpp. Jooni. 

1. Tartus asub 

 Aleksandrikooli Arhiivraamatukogu 

 Eesti Kirjandusmuuseum 

 Jakob Hurda majamuuseum 

2. Rahvaluulet kogutakse ja säilitatakse 

 Eesti Rahvaluule Arhiivis 

 F. R. Kreutzwaldi muuseumis 

 Tartus Vanemuise teatris

3. Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas uuritakse

 Kristjan Jaak Petersoni käsikirjalisi luuletusi 

 Eesti Üliõpilaste Seltsi raamatukogus olevaid käsikirju 

 rahva naljandeid, vanasõnu, kõnekäände, mõistatusi, uskumusi 

2. Mis iseloomustab internetifolkloori? Märgi  sisse .

 ● suuline 

 ● kirjalik 

 ● emotikonid  

 ● sõnade lühendamine 

 ● varjunimede kasutamine 

 ● pikad laused 

 ● ingliskeelsed sõnad 

 ● piltide puudumine 

HEI, KAS SA EI TUNNE MIND ÄRA?MA OLEN ÜKS SU FACEBOOKI SÕPRADEST!
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Kuu
Kas lauluallikas  Kas laulo ´allikas
külmas põhjatuules  külmas pohja tules
minu rahva meelesse  minno rahva melesse
oma kastet ei vala? omma kaste ei valla?
 Kui siin lumises põhjas
 ilusa lõhnaga mirdike
 viluses kaljuorus
 ei või õitseda kaunisti:
 kas siis meie maa keel,
 mis kui tasane ojake,
 oma ilu tundmata,
 heinamaa läbi, sinise
 taeva kullases tules
 rahuga on jookslemas,
 ehk ka toreda häälega,
 oma rammu tundmata,
 taeva müristamisega
 kui meri on hüüdmas.

Kristian (Kristjan) Jaak Peterson 
(1801–1822) oli eesti kirjanik, temast sai alguse eesti 
rahvuslik kirjandus. 
K. J. Peterson sündis 14. märtsil Riias. Ta õppis usinasti 
võõrkeeli. 17-aastasena oskas ta lisaks läti ja eesti keelele 
ka ladina, prantsuse, saksa, vene ja rootsi keelt. Aastatel 
1819–1820 õppis K. J. Peterson Tartu ülikoolis ja sai 
teadmisi veel mitmest keelest. Ometi pidas ta kõige 
olulisemaks emakeelt. Ta avaldas artikleid eesti keele 
kohta, ka luuletusi ning oma päevaraamatut kirjutas eesti 
keeles. K. J. Peterson nimetas end maarahva laulikuks. 
K. J. Peterson haigestus tuberkuloosi ja suri väga noorelt. Tema luule- ja mõttepäevik 
avaldati alles sada aastat pärast tema surma. Alates 1996. aastast tähistatakse 
Petersoni sünnipäeval, 14. märtsil, emakeelepäeva. 
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Kas siis selle maa keel  Kas siis selle maa keel
laulu tuules ei või  laulo tules ei voi
taevani tõustes üles taevani toustes ülles
igavikku omale otsida?  iggavust ommale otsida? 

1. Loe esimene ja viimane salm nii, nagu K. J. Peterson selle kirjutas. 

2. Võrdle salme tänapäevase keelega. 

1. Mis täht K. J. Petersoni ajal eesti tähestikust puudus? 
2. Jooni vanaaegsed sõnavormid, mida me enam ei kasuta või milles on tänapäeva 
õigekirja reeglite vastu eksitud.

3. Leia luuletusest, kuidas Kristian Jaak Peterson kirjeldab eesti keelt.  
Loe vastavad read.

Luuletaja
 ● kardab, et külmal põhjamaal võib keel hävida;
 ● teab, et inimestel tuleb võidelda allesjäämise nimel;
 ● võrdleb keele ilu mahedate loodushäältega;
 ● usub, et eesti keel jääb püsima.

4. Kes ja millal tõi Õ-tähe eesti keelde? Leia vastus interneti abil. Kirjuta.

Õ-tähe tõi eesti keelde  ....................................................................................................

Leidsin selle teabe  ..........................................................................................................

5. Leia Kristian Jaak Petersoni luules rahvalaulule iseloomulikke tunnuseid.  
Too näiteid ja põhjenda.

6. Vasta küsimustele lühidalt.

1. Mis keeles kirjutas K. J. Peterson oma luuletusi?
2. Uuri, mis keeles toimusid õpingud Tartu Ülikoolis, kui seal õppis K. J. Peterson ?
3. Kui vanalt luuletaja suri?
4. Mis võõrkeeli valdas K. J. Peterson?
5. Miks tähistame emakeelepäeva 14. märtsil? 
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7. Loe uudis.

8. Leia uudisest nimed ja jooni. Kuidas need nimed on seotud uudisega? Jätka 
lauset. 

1. Paul Ariste on tsitaadi (pealkiri) autor.

2. Betti Alver on  .............................................................................................................

3. F. Kreutzwald on  ........................................................................................................

4. Lauren Mägi on  ..........................................................................................................

5. Holger Männiste on  ....................................................................................................  

„Igale rahvale on kõige ilusam tema emakeel“ 
Paul Ariste

Täna tähistasime koolis emakeelepäeva.
 Eelnevalt olid toimunud mitmed võistlused ja konkursid. Üleeile 
toimus Tartus 8. klasside õpilastele luuletuste esitamise päev. Meie 
koolist sai 3. koha Lauren Mägi, kes esines Betti Alveri luuletusega 
„Tulipunane vihmavari.“
 Täna esimese tunni ajal toimus algklassides ärakirjavõistlus 
ja F. Kreutzwaldi muinasjutu „Helde puuraiuja“ illustreerimine. 
Kõikide õpilaste joonistused on üles pandud teise korruse koridori 
seintele.
 5. ja 6. klassi õpilastel toimus mõistatuste ristsõna lahendamine. 
Neile anti ka ülesanne leida kõige ilusamad eestikeelsed sõnad. 5. 
klassi lemmiksõnad olid: ema, isamaa, rõõmus, vikerkaar, jäätis 
ja lugemine. 6. klass valis välja sõnad: ema, armas, muusika, 
lumememm, kallis ja kodu. 
	 7.−9.	klassi	õpilased	võistlesid	etteütluse	kirjutamises	ja	
emakeele viktoriinis. 
 Homme suurel vahetunnil tehakse aulas kokkuvõte võistluste 
tulemustest ja toimub autasustamine. Holger Männiste
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1. Lahenda emakeelepäeva viktoriin. 

2. Anna oma töö kaaslasele hindamiseks.

EMAKEELE VIKTORIIN 8.−9. klassi õpilastele
1. Kui paigutad tähed ümber, saad õppeainete nimetused. 

LEESETIKE −  ...............................................................................................................

JUUGALA −  ..................................................................................................................

ATEKAMITAMA −  .......................................................................................................

SÕELUSTOPODU −  .....................................................................................................

2. Leia kokkuliimitud sõnade seast võimalikult palju sõnu. Kirjuta.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kui moodustad pildist ja tähtedest sõna, saad elukutse nimetuse. 

4. Mõistata, kes võib nendel piltidel peidus olla. Kirjuta pildile allkiri.

.........................................................................................................................................

Tulemus: ...................... punkti. TUBLI! 

iga sõna 1 p

iga sõna 1 p

iga sõna 1 p

Kes on pildil? 1 p
Pildi allkiri 1 p

     NIK ……………….   JU      UR ……………………

 NER ………………….   KO      AJA ……………………
 
          UR ……………………     N      IK ……………………...
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Emajõe sünd
Friedrich Robert Faehlmann

 Vanaisa oli loonud maailma ja selle üle laotanud sinise taevatelgi sätendavate 
tähtede ja särava päikesega. Maa peal kasvasid ja kosusid taimed, ja loomad 
tundsid oma elust rõõmu. Kuid loomad ei kuulanud Vanaisa käske, vaid hakkasid 
üksteist taga kiusama ja vihkama. Siis kogus Vanaisa nad ükskord kõik kokku ja 
ütles neile nõnda: „Ma olen teid loonud, et igaüks oma elust rõõmu tunneks, teie 
aga hakkate üksteist vihkama ja kogunisti murdma. Ma näen, et teile on tarvis 
kuningat, kes teid valitseks ja ohjes hoiaks. Tema vastuvõtmiseks peate talle jõe 
kaevama, et ta selle kallastel võiks kõndida. Jõgi aga kaevake hästi sügav ja 
lai, et kõik väikesed temas ruumi leiaksid. Ja Emajõgi peab ta nimi olema. Aga 
mulda ärge pilduge sinna-tänna laiali, vaid kuhjake mäeks ja selle peale lasen 
ma siis ilusa metsa kasvada. Selles peab teie kuningas elama. Ka nõgusid ja 
orge jätke mõnda kohta, et tal seal varju oleks tuule ja paha ilma ning päikese 
eest. Ma näen teid siin hulganisti koos; igaüks tunneb oma jõudu; nüüd kähku 
tööle!“
 Siis asusid kõik kohe tööle. Jänes ja rebane märkisid ära, kuhu vesi voolama 
peab. Jänes hüppas ees, rebane jooksis järel ja ta lohisev saba näitas tulevase 

Friedrich Robert Faehlmann (1798–1850) oli eesti 
kirjamees ja arst.
Friedrich Robert Faehlmann sündis Virumaal Ao mõisas. 
Ta õppis Rakveres, gümnaasiumis ja sai ülikoolihariduse 
Tartus. Juba arstiüliõpilasena tundis F. R. Faehlmann 
huvi eesti keele vastu ja kasutas oma kirjutistes eesti 
rahvaluulet. Tuntud on tema muistendid: „Emajõe sünd“, 
„Vanemuise laul“, „Koit ja Hämarik“. Faehlmann algatas 
eesti muistendeist lähtuva eepose „Kalevipoeg“ koostamise 
ja kavandas selle sündmustiku. Faehlmanni töid kasutas 
F. R. Kreutzwald eepose koostamisel. 
 F. R. Faehlmann töötas Tartus arstina ja oli ülikoolis 
ka eesti keele õppejõud. 
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Emajõe suunda. Mutt kündis esimese vao, mäger töötas sügavas, hunt kaapis, 
karu kandis ja pääsuke ning muud linnud olid kõik tegevuses.
 Kui jõesäng oli valmis, tuli Vanaisa tööd vaatama. Ta oli kõigega rahul. Ta 
kiitis iga töölist: „Mutt ja karu, teie töötasite vist kõige usinamini, sest olete üleni 
porised. Hea küll, see porine kuub jäägu teile aurüüna mälestuseks. Sina, hunt, 
oled koonu ja jalgadega tublisti töötanud, sinule peavad ka must koon ja mustad 
jalad jääma. Aga kus on vähk? Muidu on ta ikka agar mees ja tal on palju käsi, 
kas ta magab?“
 Vähk oli just mudast välja roninud ja pahandas, et Vanaisa polnud teda 
märganud, Vähk hüüdis omas meelepahas: „Vanamees, kus su silmad on, et 
sa mind ei näinud? Nad on sul vist selja taga.“ – „Sina ninatark,“ oli vastus, 
„siitpeale peavad su oma silmad selja taga olema.“ Kui Vanaisa oli selle karistuse 
täide saatnud, näeb ta üht hilpharakat oksalt oksale lendamas, kes oma ilusat 
ülikonda laseb päikesepaistes läikida ja oma muretut laulukest vilistab.
 „Kehkenpüks vihmakass,“ hüüdis ta temale, „kas sul pole midagi muud 
teha kui eputada?“ – „Vanamees,“ ütles lind, „töö on must, ega mina või oma 
kuldkollast kuube rikkuda ja hõbekarva pükse mustaks teha. Mis sa ise selle 
kohta ütleksid?“ 
 „Sina riidenarr!“ hüüdis Vanaisa pahuralt, „siitpeale olgu sul mustad püksid 
ja karistuseks ei pea sa oma janu kunagi jõest kustutama, vaid lehtedelt veepiisku 
jooma. Oma lustilist laulu pead sa ainult siis vilistama, kui teised loomad varjule 
poevad ja läheneva äikese ees hirmu tunnevad.“
 Jõesäng oli nüüd valmis saanud. Vanaisa valas oma kuldkausist vee sinna 
sisse ja määras tema jooksu suuna.
 See oli Emajõe tekkimine ja nii juhtus ta kaevamisel.

1. Kuidas põhjendas Vanaisa vajadust

 ● määrata kuningas?
 ● kaevata jõgi? 
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2. Loe lause. Asenda alljoonitud sõnad. Loe uuesti. 

Siis kogus Vanaisa nad ükskord kõik kokku ja rääkis nendega. Ta oli nad loonud, et 
igaüks oma elust rõõmu tunneks. Nemad aga hakkasid üksteist vihkama ja kogunisti 
murdma. Tema nägi, et neile on tarvis kuningat, kes neid valitseks ja ohjes hoiaks. Tema 
vastuvõtmiseks peavad nemad talle jõe kaevama, et ta selle kallastel võiks kõndida.

3. Leia sõnastiku abil seletused. Kirjuta.

riidenarr – see, kes eputab oma ilusate riietega 

Vanaisa −  ........................................................................................................................

rüü −  ...............................................................................................................................

vihmakass −  ...................................................................................................................

kehkenpüks −  .................................................................................................................

4. Mis tööd tegid loomad jõe kaevamisel? Leia tekstist ja kirjuta lühidalt. 

JÄNES ............................................................................................................................

REBANE ........................................................................................................................

MUTT  ............................................................................................................................

MÄGER  .........................................................................................................................

HUNT  ............................................................................................................................

KARU  ............................................................................................................................

5. Kuidas hindas Vanaisa loomade tegevust? Leia vastus tekstist. Loe.

6. Keda Vanaisa karistas? Mis karistuse ta neile määras? Miks?

7. Otsusta, kas see lugu on 

 ● muinasjutt 
 ● naljand 
 ● rahvajutt 
 ● muistend 
 ● anekdoot 

Tähista sobiv. Põhjenda. 
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8. Leia täheruudustikust loomade nimetused (jänes, rebane, mutt, karu, hunt, 
vähk) ja nende rahvapärased nimetused (haavikuemand, tuttsaba, metsaott, 
võsavillem, kanavaras, reinuvader, kriimsilm, mesikäpp).

J T Ö Ö K I I D A B Q R

Ä X C M E S I K Ä P P E

N V Õ S A V I L L E M I

E T E G I J A T K X C N

S C K A N A V A R A S U

V L A I S K U S I T H V

Ä X R E B A N E I Y U A

H A A V I K U E M A N D

K A R U L A I D S A T E

M E T S A O T T I B C R

T U T T S A B A L X C Y

I G A M E E S Q M U T T

9. Ülejäänud tähtedest saad kokku lugeda vanasõna. Loe.

Kirjuta:  ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kuidas see vanasõna on seotud muistendis kirjeldatud tegelastega? 
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Emajõgi
 Emajõgi on üks Eesti suurimaid jõgesid. Seda jõge, mis voolab Võrtsjärvest 
Peipsi järve, nimetatakse ka Suur Emajõgi. Jõgi, mis voolab Pühajärvest 
Võrtsjärve, on Väike Emajõgi. 
 Väike Emajõgi saab alguse ühest Eesti kaunimast järvest – Pühajärvest. 
Algul on jõgi aeglase voolu ja vähese veehulgaga. Väike Emajõgi voolab 
sügavas käänulises orus läbi metsa ja võsaga kaetud maastiku. Jõel on mitmeid 
veskitammi ja paisjärvi. Sangaste-Tõlliste kandis muutub jõgi veerohkemaks. 
Viimase 30 kilomeetri ulatuses on jõgi paatidega sõitmiseks piisavalt lai ja sügav. 
 Emajõgi ehk Suur Emajõgi on täies ulatuses laevatatav. Jõe väga väikese 
languse tõttu on Emajõe veevool väga aeglane. Nii võibki mõnikord maikuus 
suurvee ajal muutuda voolusuund isegi vastupidiseks. Siis hakkab Emajõe vesi 
hoopis tagasi Võrtsjärve voolama. 
 Tartu linn asutati Emajõe äärde, sest Emajõge pidi kulgesid tähtsad kauba- 
ja reisiteed nii Peipsi järvele kui ka Võrtsjärvele. Vanasti oli Võrtsjärvelt võimalik 
laevaga edasi sõita Viljandisse ja Pärnusse, mere äärde välja. 

2. Täida tabel. Kasuta interneti abi.

andmed Väike Emajõgi Suur Emajõgi

algab (lähe)

suubub (suue)

pikkus

suuremad lisajõed

kalastik

3. Leia kaardilt Väike Emajõgi ja Suur Emajõgi. 
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4. Vaata fotot. Kirjelda Emajõe voolusuunda. Põhjenda muistendi abil, miks on 
Emajõgi käänuline. 

5. Mis Eesti jõgedel on Heinar kala püüdnud? Leia teksti peidetud Eesti jõgede 
nimed. Ringita. Narva, Ahja, Emajõgi, Kasari, Keila, Pirita, Piusa, Reiu.

Heinar Vaheojale meeldis tavaliselt üksi kalal käia. Seega Peeter ei uskunud, kui isa 
teda kalale kaasa kutsus. „Kas panen teile lõunasöögiks midagi kaasa?“ küsis ema. „Jõgi 
annab meile kala, keedame uhhaad!“ oli isa kindel. „Ah-jaa! Pane siiski soola ja leiba!“ 
tuletas ta emale meelde. 
 „Võtame Pipi-Rita ka kaasa,“ tegi Peeter ettepaneku. „Vanaema ehk ei lase oma 
taksi jõe äärde hulkuma,“ arvas ema. „Kuid Pipi usaldab ja kuulab meie sõna, kas Ariina 
on selle unustanud.“ lausus isa. 
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EEPOS on lugulaul ehk luulevormis jutustus rahva ajaloost. 
Eepose tegelasteks on rahva kangelased, vägilased või muistsed 
jumalad. Eepose aluseks on rahvaluule: rahvalaulud, muistendid, 
muinasjutud, ka mõistatused, vanasõnad ja kõnekäänud. Eestlaste 
rahvaeepos on „Kalevipoeg“. Eepose kirjutas F. R. Faehlmanni 
kogutud rahvapärimuste põhjal Friedrich Reinhold Kreutzwald.
 Eepos „KALEVIPOEG“ koosneb sissejuhatusest ja 20 loost. 
Teos algab Kalevipoja päritolu ja vanemate kirjeldusega, järgnevad 
tema kangelasteod. Kalevipoeg käib Soomes oma ema Linda röövijat 
otsimas ja külastab ka seal Soome seppa, kes talle mõõga valmistab. 
Koju naastes saab Kalevipoeg vendadega peetud kiviviskevõistlusega 
maa kuningaks. Ta künnab maad ja võitleb korduvalt sissetungivate 
vaenlastega. Kangelane võtab ette ka kaks käiku allmaailma, 
kus võitleb Sarviktaadi ja tema põrgulistega, Kalevipoeg käib ka 
avastusreisil maailma otsas. Kestvatest sõdadest väsinuna annab 
ta lõpuks valitsuse üle Olevipojale. Vanast needusest märgitud 
saatus viib ta Kääpa jõe äärde, kus kunagi vette pillatud mõõk tal 
jalad alt lõikab. Kalevipoeg sureb ning Vanaisa otsustab anda talle 
tööks põrgu väravate valvamise.

 (Vikipeedia)

Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803−1882) oli eesti 
kirjamees ja arst. Tema peateoseks oli Eesti rahvuseepos 
„Kalevipoeg“. 
F. R. Kreutzwald sündis Virumaal Jõepere mõisas. 
Ta sai hariduse Rakveres ja Tallinnas. Tartu ülikoolis 
omandas ta arsti kutse ja töötas Võru linnaarstina. 
F. R. Kreutzwald tegi teoks Fr. R. Faehlmanni mõtte ja 
koostas eesti rahvaluule põhjal eepose. Rahvaluulele 
toetuvad ka teised Kreutzwaldi teosed. Neist tuntumad 
on „Eesti rahva ennemuistsed jutud,” „Kilplased“ ja 
„Reinuvader Rebase lood“.
Oma elu lõpul elas Kreutzwald Tartus.
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VIII lugu. Viskevõistlus ja kuningaks saamine
Kalevipoeg jõudis Soome käigult tagasi. Teisel õhtul istusid Kalevi pojad kolmekesi 
ja pajatasid reisilugusid. Noorem vendadest, Kalevipoeg, kõneles, kuidas ta 
Tuuslarile kätte maksis ja soome sepa käest kalli mõõga ostis. Vanem vend 
tuletas meelde kadunud isa soovi, et liisuheitmise käigus tuleb välja selgitada 
uus kuningas. Vennad võtsid nõuks juba järgmisel päeval liisku heita.
 Hommikul läksid vennad juba varakult teele, et sobiv kiviviske paik välja 
otsida. Mehed astusid lõuna suunas ja jõudsid kolmandal päeval Saadjärve 
kaldale. Vanem vend arvas selle koha sobiva olevat. Igaüks otsis endale paraja 
kivi ja peagi olid kolm venda võiduviskamiseks valmis. Sellest, kelle kivi kõige 
kaugemale lendab, pidi saama kuningas. 
 Alustas kõige vanem vend. Ta keerutas kivi käes ja laskis selle siis lendama. 
Kivimürakas tõusis kõrgele, hakkas siis alla langema ja kukkus teise kalda 
lähedale vette. Nüüd oli heitekord keskmise venna käes. Tema kivi tõusis aina 
kõrgemale, kuni viimaks maandus järve teisele kaldale, päris vee ja kuiva maa 
piirile. Viskejärg oli nüüd noorema venna käes. Tema visatud kivi ei tõusnud 
kõrgele taeva alla, vaid langes maha kuivale maale. Kalevi pojad läksid läbi 
järve, et vaadata, kuhu kivid kukkusid.
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 Esimese venna kivi
 Magas lainte-vaiba varjus, 
 Suikus järve sügavuses; 
 Saand ei silma seda näha
 Ega käsi katsumaie
Teise venna võidukivi
Leiti ligi kalda ääre, 
Vee ja kuiva vahedella,
Pool veel paistis lagedalle, 
Pool jäi peitu lainetesse.
 Kolmandama venna kivi, 
 Võidu viskamise märki, 
 Leiti üksi kuival kaldal, 
 Leiti murul magamassa, 
 Tüki maada teistest kaugel.
Nii oligi kõige noorem vend saanud maal kuningaks. Vanem 
ja keskmine vend läksid võõrsile õnne otsima. Noorem vend 
hakkas kohe pärast kuningaks saamist tööle. 
 Kalevite kallim poega,
 Märssi seljas, mõõka puusas,
 Seadis adra aisadelle,
 Pani hobu adra ette,
 Rakendas ruuna künnile;
 Hakkas sooda sahkamaie,
 Kuiva maada kündemaie,
 Arupinda pööramaie.
 Kündis paigad põllumaaksi,
 Vägevaksi viljamaaksi,
 Teised kohad karjamaaksi,
 Murumaaksi, heinamaaksi;.
 Kündis kohad metsamaaksi,
 Laiad paigad laanemaaksi. 
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1. Märgi skeemile viskekoht. Joonista punktiiriga vendade visatud kivide 
lennuteed. Kelle heidetud kivi asub kaldal? Kirjuta.

2. Otsi sõnastikust allajoonitud sõnade tähendus. Kirjuta.

............................................ – .........................................................................................

............................................ – .........................................................................................

3. Kalevipoeg meenutab kuningaks saamist. 
Loe.  

 Hommikul vara olin esimesena sängist väljas. 
Karastasin end külma veega, turnisin ja loopisin 
kive. Mõtlesin: „Miks vennad küll kiviheitmise 
valisid? Olen ju mina nii rammu kui õlgade laiuse 
poolest vendadest kindlalt üle. Ja kui käsi ei väärata, 
peaks võit minu olema.“ 
 Kuningaks saamise soov oli minus sedavõrd 
suur, et ma ei jõudnud hommikueinetki lõpetada. 
Viimaks ometi saime teele asuda ja lõunaks 
jõudsimegi Saadjärvele. Pühalik toiming võis 
sedamööda alata.

4. Loe küsimus. Põhjenda 
vastust teksti abil.

1. Mis küsimused keerlesid 
Kalevipoja peas enne 
viskevõistlust? 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.......................
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 Vanem vend pidi heitma esimese kivi. Ta 
valis liisukiviks suure kivimüraka. Enne heitmist 
ütles ta, et olgu mis on ja juhtugu mis juhtub, aga 
liisuheitmise tagajärg ei tohi meid mingil juhul 
omavahel riidu ajada. Kes kaugemale viskab, saab 
kuningaks, ei mingit vaidlemist.
 Võimsal vuhinal läks vanema venna kivi 
lendu, otse üles pilvedesse. Tükiks ajaks kadus 
kivi meil sootuks silmist, kuid selge oli see, et see 
kaugele ei lenda.
 Seda suurema murega jäin ootama meie 
keskmise venna viset. Juba tuhises temagi 
kivimürakas taeva poole. Mu hing jäi ärevusest 
rindu kinni. Kivi lendas küll peaaegu üle järve, 
kuid kukkus poolenisti vette. Tagajärg oli nii kange 
mehe kohta tõesti üsna nadi.
 Ärevalt põksus mu süda suure võidu aimuses. 
Kui ma ainult rahulikku meelt suudan alal hoida! 
Kui ma ootamatult ei väärata, on kaunil Eestimaal 
varsti õnn minu valitsemise alla sattuda. Kaua 
valisin ma endale parajat kivi. Tahtsin leida hästi 
lapikut, Kui sellist just liiga kõrge kaarega ei 
lennutata, võib see pärast vette kukkumist veel 
hulk maad mööda laineid edasi karata.
  Astusin viskejoonele. Sülitasin pihku. 
Hingasin kolm korda sügavalt sisse. Ja siis! …
 Ja siis ta lõpuks lendas. Oi, kuidas lendas! 
Juba enne kivi kukkumist oli selge, et mina olen 
võidu pärinud. Oh õnne ja rõõmu! Kivi potsatas 
puhtalt teisele kaldale. 
 Ma olin jätnud vennad kaugele seljataha. 
Mina olin kuningas! 

2. Mis tunded valdasid 
Kalevipoega liisuheitmise 
päeva hommikul? 

 ● kärsitus

 ● enesekindlus

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

3. Mida tundis Kalevipoeg, 
kui vanema venna 
visketulemus oli selgunud?

 ● kõhklus

 ● rahulolu

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

 ● ......................................

4. Millele mõtles Kalevipoeg 
enne enda viskevooru?

5. Kuidas on eeposes 
kirjeldatud Kalevipoja heite 
tulemust? Loe. 



61

5. Kuidas võis vanem vend meenutada viskevõistlust? Jutusta.

Mina kui vanem vend alustasin esimesena. Kõigepealt ma  ...........................................  

6. Mis töid Kalevipoeg kuningaks saades tegema hakkas? Kirjuta lühijutt 
vihikusse. 

7. F. R. Faehlmann ja F. R. Kreutzwald olid ülikoolikaaslased ja sõbrad. Võrdle 
nende elu ja tegevust. Täienda tabelit teksti abil. Vajadusel otsi lisa internetist.

F. R. Faehlmann F. R. Kreutzwald

1. Sünnikoht ja -aeg Virumaa, Ao mõis, 1798 Virumaa, Jõepere mõis, 
1803

2. Tartu ülikoolis 
omandatud kutse

3. Töö- ja elukoht pärast 
ülikooli

4. Amet, kellena töötas

5. Tuntumad 
kirjandusteosed

6. Surmaaeg, kalmistu, 
kuhu kirjanik maeti 

 1850  1882

7. Mälestuse 
jäädvustamine

1. ................................. 1. .................................

2. ................................. 2. .................................

3. Tänav Tallinnas 3. Tänavad mitmes Eesti 
linnas
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8. Koosta tabeli põhjal veel kolm küsimust ja esita kaaslastele vastamiseks. 
Kontrolli vastust.

1. Mitu aastat oli Kreutzwald Faehlmannist noorem? 

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................

9. Leia kaardilt lk 61 tabelis märgitud kohad. 

10. Vasta küsimustele lühidalt.

1. Kes tuli mõttele koostada eepos „Kalevipoeg“? 
2. Mis olid eepose „Kalevipoeg“ allikad?
3. Kes on eepose tegelased? 

Eesti vägilased 
Georg Lurich (1876−1920) sündis Väike-
Maarjas. Temast sai Eesti spordiloo eriline 
kuju. Lurich on eestlaste teerajaja nüüdisaegse 
spordi juurde, üks esimesi eestlasi, kes 
rahvusvahelises spordiilmas suuremat edu 
saavutas. Lurichist sai eestlaste rahvuslik 
kangelane. Rahva seas on juba rohkem kui 
sada aastat liikunud mitmesuguseid jõumees 
Lurichist pajatavad mõnusaid jutte, mis 
kinnitavad tema populaarsust.
 Rahvas kutsus Georg Lurichit 
eestipäraselt ja hellitavalt: MEIE JÜRI.
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Jõumees Jüri jutud
Kalle Voolaidi järgi 

 Lurich olnud poisikesena üsna nõrk, kuid tahtejõu abil treenis end tugevaks.
 Kord olnud Jüri isaga metsast palke toomas. Hobune ajanud vankri nii 
õnnetult kraavi, et peremees seda omal jõul enam teele tagasi ei saanud. 
Tulnud siis Jüri appi, uurinud õnnetuspaika ja käskinud hobuse vankri eest lahti 
rakendada. Jüri võtnud siis palgikoorma sülle ja tõmmanud vankri hooga tee 
peale tagasi. Ta kloppinud käed puhtaks ja mühatanud: „See andis inimeselegi 
tõmmata, mis see vaene loom pidi veel tegema?“
 Kord olevat Lurich suutnud oma väikese sõrmega sirgele käele tõsta 
kolm meest korraga. Veel räägiti, kuidas ta asetanud kümme meest pingile ja 
keerutanud neid pea kohal karussellisõitu tehes. Ükskord teinud ta rauakauplusele 
reklaami – võtnud ja väänanud ühe raudkangi kõveraks ning tõmmanud ühe 
hobuseraua sirgu. Kuulus oli Lurichi sild. Ta painutas oma keha sillaks ja lasi 
neljal mehel oma rinnale istuda. 
 Mitmete teiste värvikate mälestuste kõrval liiguvad Eestis meenutused 
Lurichi kaamelitest. Lurich oli kord lõunamaal saanud kingituseks kaks kaamelit, 
kes ei suutnud tema ristatud käsi lahti vedada. Lurich saatis loomad Eestisse 
koos kirjaga: „Põllu tööd teewad naad heaste ja sööwad põhku ja heinu ja võiwad 
8 ööpäewa söömata-joomata olla“.
 Eestis kaameleid ei leidu ja imeloomad äratasid suurt huvi. Neid näidati 
rahvale laatadel ja muudel esinemistel. Kord ühel laadal, kui kaamelid jälle rahva 
ees olid, jäi keegi maamees neid väga kauaks vaatama ja katsuma. Lõpuks 
pööras ta ennast ringi ning läks, omaette pomisedes: „Äi nisukest looma põle 
olemas!“. Kahjuks ei kestnud kaamelite elu Eestimaa tingimustes kuigi pikalt, 
mõlemad surid juba esimeste külmade saabudes.
 Vägimehe edule aitas kaasa hea välimus ja korralik keeleoskus. Ta oli 
ka suurepärane võimleja, samuti hea jooksja, jalgrattur ning uisutaja. Tema 
jõunumbrite juurde kuulusid sageli sõnavõtud, milles Jüri rõhutas tervislike 
eluviiside kasulikkust: «Pidage tervisest lugu! Saage kõik terveks ja tugevaks! Ei 
siis pruugi meil niipalju haigemajasid, vaestemajasid, vangimajasid, ka kõrtsisid 
ning sellesarnaseid asutusi rahva kulul ülal pidada.»  
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1. Otsusta, kes oli Lurich. Märgi  sisse . 

Georg Lurich oli
 ● jõumees 
 ● reisimees 
 ● tsirkuseartist 
 ● kõnemees 

 ● naljamees 
 ● löömamees 
 ● maailmameister 
 ● olümpiavõitja 

2. Kinnita oma valikuid näidetega tekstist.

3. Koosta etteantud sõnaga kolm küsimust Lurichi kohta. 

  .................................................................................................................

MIDA .................................................................................................................

  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

KUS  .................................................................................................................

  .................................................................................................................

Kuldne Lurich

1. Kuulamisülesanne. Jälgi õpetaja lugemist ja täida lüngad. 

Seiklusjutu „Kuldne Lurich“ kirjutas Mika Keränen. Tema jutustust „Varastatud oranž 

…………………………..“ lugesid seitsmendas klassis. Selles loos kirjutati sellest, 

kuidas viis ……………….. Supilinnas elavat noort hakkasid jalgrattavarast otsima. Need 

olid Sadu, Reilika, Anton, ………………… ja ……………… ning prantsuse buldog 

................ Lastel oli loodud  salaselts nimega …………………….
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Kadunud kuldne Lurich
Mika Keränen 

Katkendid jutustusest „Kuldne Lurich“ 
Müsteerium spordimuuseumis

 Isa tuli Mari juurde, ulatas talle telefoni: „Elmo Kotkas spordimuuseumist 
tahab sinuga rääkida.“
 „Tere, Mari siin!“ sõnas tüdruk ettevaatlikult mobiili sisse. Tal polnud aimugi, 
miks Elmo Kotkas peaks tahtma temaga rääkida.
 Spordimuuseumi mees asus kohe asja kallale: „Tere! Kas vastab tõele, 
et teil on midagi detektiivibüroo sarnast?“
 Mari süda hakkas puperdama ja ta silmad tõmbusid vidukile nagu kassil, 
kes näeb õunapuu alumisele oksale lennanud vareses oma lõunasööki.
 Tüdruk ajas märkamatult selja sirgu ja vastas ehk liigagi valjult isa vanasse 
mobiili: „See vastab tõele.“
 „Minu nimi on Elmo Kotkas. Olen Eesti Spordimuuseumi teadur ja mul on 
teile üks töö. Tahaksin, et te uuriksite üht vargust.“
 „Mis vargust?“ küsis Mari rahulikult.
 Ta kuulis mobiili teises otsas sügavat ohet: „See on üks väga keeruline 
müsteerium, aga see ei ole telefonijutt. Kas me võiksime täna kohtuda?“
 „Ma pean teistega rääkima … Aga usun, et see on võimalik.“
 Müsteerium spordimuuseumis. Uus juhtum. Mari kergitas imestunult kulmu 
ja andis telefoni isale tagasi.

 Mari lehvitas Supilinna Salaseltsi Ramps liikmete ees paberilehte, mille ta 
oli enne koosolekut välja printinud. „Ma guugeldasin pisut. Arvasin, et võiksime 
sellest kohast midagi ka teada, mida kavatseme külastada.“ 
 Ta luges ette muuseumi tutvustuse: „Eesti Spordimuuseum on spordi, 
spordikultuuri ja spordiajaloo keskne muuseum Eestis. Muuseumi tegevuse 
eesmärk on Eesti ajalooga seotud kehakultuuri- ja spordialase materjali kogumine, 
säilitamine, uurimine ja vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel 
eesmärkidel.“
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 Lapsed kõndisid mööda Emajõe äärt kesklinna. Vähem kui 10 minuti pärast 
seisidki nad õige maja ees. 
 Elmo tuli, tutvustas ennast lastele ja naeratas südamlikult. Siis vaatas 
ta ebalevalt ringi, veendumaks, et nad on omaette. Ta reibas hääl muutus 
vaiksemaks: „Nagu ma telefonis rääkisin, on tegu vargusega. Sündmuskoht on 
keldris. Lähme koos alla, räägin teile seal kõik ära.“
 „Kui keldris, siis keldris…“ kallutas Olav pettunult pead. Olekski olnud liiga 
lihtne, kui vargus oleks toimunud kolmandal korrusel, kuhu Sadu jutu järgi on 
väljastpoolt maja kerge pääseda.
 Lapsed kõndisid Elmo järel mööda käike edasi. Olavi kõik meeled olid 
erksad ja ta võttis väga tõsiselt ülesannet, mille salaselts oli saanud.
 Varsti avanes nende ees suur ruum, kus oli palju müüre ja kust paistsid 
hargnevat mitmesugused pisikesed käigud. Seinad olid maakivist ja osaliselt 
krohvitud. Õhk oli hea. Siin ei olnud sugugi tunda keldrirõskust, millega lapsed 
olid kokku puutunud oma kodumajades.
 Elmo peatus ja koputas nimetissõrmega vastu ruumi keskel asuvat lauda 
ja alustas: „Siinsamas tegi üks skulptor meie tellimusel kuju, mille materjaliks 
oli puhas kuld, ja….“
 „… see kuju on nüüd kadunud,“ sekkus Mari.
 „… ja te soovite, et meie selle üles otsiksime,“ lõpetas Olav teaduri lause.
 Elmo noogutas.
 Olav naeratas ja küsis: „Millal see kuju varastati?“
 „Millalgi teisipäeva õhtu ja reede hommiku vahel – täpset aega ei tea keegi, 
peale varga muidugi,“ vastas Elmo. „Kontrollisin isiklikult teisipäeva õhtul, et kuju 
oleks siin seifis luku taga.“
 Ta tegi pausi ja heitis kiire pilgu nurgas olevale hiigelsuurele seifile, mille 
uks oli lahti. Seif oli tühi. Siis keeras ta pilgu maha ja jätkas erutatult: „Mina olin 
viimane, kes kuju nägi. See tähendab politsei jaoks vaid ühte asja.“
 Olav sõnas vaikselt: „Sa oled siis praegu peamine kahtlusalune.“
 Elmo vaatas Olavile silma ja pahvatas närviliselt naerma: „Nii on! Ma 
saan politseist küll aru, aga mina ju ei varastanud seda kuju! Mul pole paraku 
ka aimu, kes seda tegi. Kui ma siit ära läksin, lukustasin enda järel nii seifiukse 
kui ka keldri välisukse seal trepi juures.“
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 „Mäletate seda valvekaamerat, mida ma teile uksel näitasin?“ küsis Elmo 
lastelt. „See töötab kogu aeg, 24 tundi ööpäevas, ent varguse-aegne salvestus 
ei näita, et keegi oleks keldrikorruselt koos kujuga lahkunud. See ei oleks ka 
lihtne olnud. Koos alusega oli kujul kõrgust 1 meeter ja 3 sentimeetrit, ilma 
aluseta 95 sentimeetrit. Kuju kaalub pealegi 36 kilo.“
 „Vabandust, kelle kuju see oli?“ sekkus Mari.
 „Kuld on tõesti raske, aga eks see mees oli seda väärt ka …“ lausus 
Elmo. „See kuju oli jõumees Lurichi oma. Ta oli omal ajal sama kuulus kui 
praegu Gerd Kanter või Baruto. Ta oli esimene Eesti sportlane, kes tõestas, 
et siit väikesest Eestist võib maailma vallutada. Tema pronkskuju on üks meie 
muuseumi püsinäituse väärtuslikemaid eksponaate. Ma näitan seda teile hiljem, 
et te teaksite, mida otsida. Kadunud kuldkuju tehti samade mõõtudega, ainult 
et materjal tõttu oli see palju hinnalisem.“
 Elmo jätkas: „Kuju tegemine oli suur saladus. Ainult muuseumirahvas ja 
skulptor Rolf Hermann ise teadsid sellest. Lepiti kokku, et Rolf teeb kuju siin 
kohapeal, keldris. Me ei tahtnud  millegagi riskida ja mõtlesime, et sel moel on 
nii uus kullast kui vana pronksist kuju turvalises kohas. Kullast kuju sai valmis sel 
nädalal. Rolf oleks pidanud reedel kinnitama selle alusele veel ainult nimeplaadi, 
aga ta ei jõudnud seda teha – kuju haihtus enne.“
Mari ja Olav vahetasid pilke. Juhtum paistis põnev tulevat.

1. Mida said skulptuuri kohta teada? Jooni tekstis olulised andmed. Kirjuta.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

2. Loe esimene osa. Märgi ütluste ette tähed: M (Mari) või E (Elmo).
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3. Loe osalistega Mari ja spordimuuseumi teaduri telefonikõne. Jälgi Mari 
reageerimist. 

4. Täida tabel. Kasuta teksti ja loetelu tabeli all.

Kelle sõnad? Repliik Kuidas tundis end Mari 
telefonikõne ajal?

Mari Tere, Mari siin. oli ettevaatlik

Elmo Tere! Kas vastab tõele, et teil on midagi 
detektiivibüroo sarnast?

See vastab tõele.

Minu nimi on Elmo Kotkas. Olen Eesti 
Spordimuuseumi teadur ja mul on teile 
üks töö. Tahaksin, et te uuriksite üht 
vargust.

Mis vargust?

See on üks väga keeruline müsteerium, 
aga see ei ole telefonijutt. Kas me 
võiksime täna kohtuda?

Ma pean teistega rääkima ..... Aga 
usun, et see on võimalik.

oli ettevaatlik; süda hakkas puperdama; silmad tõmbusid vidukile; ajas selja sirgeks; 
muutus rahulikuks; lubas nõu pidada; arvas, et saab aidata; imestas

5. Arutle. 

1. Kelle poole harilikult pöördutakse, kui miski on kadunud?
2. Elmo Kotkasel ei olnud usaldust politsei vastu. Mis selle võis põhjustada?
3. Miks Elmo Kotkas lootis, et Supilinna salaselts saab asjasse selgust tuua?
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Kuldse Lurichi jälil
 Supilinna salaseltsi liikmed otsustasid loosse selgust tuua. Nad läksid 
kõigepealt muuseumi direktori jutule.
 Üks asi oli kindel: keegi pidi varas olema. Kuldsed kujud ei kõnni ise ära, 
liiatigi kui videovalve on peal. Samas oli videovalve olnud just valvuri nina all. 
See tegi Olavi ettevaatlikuks ja ta arutles endamisi, kas videovalvet on võimalik 
ära petta. Direktor alustas vestlust ise, kõnetades esimesena Marit: „Mul on 
väga hea meel, et aitate meil seda kuritegu lahendada.“
 „Täpsustaksime ühte asja. Saan aru, et muuseumis oli juba Lurichi kuju 
olemas, see pronkskuju. Miks seda kuldset vaja oli?“
 Direktor selgitas: „Nii kuldse kuju idee kui raha selle teostamiseks tulid 
lausa Kanadast. Saime selle aasta algul Torontost päranduse. Üks Eesti juurtega 
spordifanaatik ja multimiljonär pärandas meie muuseumile raha. Testamendis oli 
kirjas, et tema varandusest eraldatakse osa raha Georg Lurichi kuldskulptuuri 
tegemiseks. Eeskujuks palus ta võtta kuulsa kunstniku Amandus Adamsoni 1903. 
aastal valminud pronksist taiese. Ta mainis oma viimases tahteavalduses ka 
Eesti Spordimuuseumi, sest ta oli kursis sellega, et pronksist originaal on hoiul 
just siin. „Kuldsest Lurichist“ pidi saama meie muuseumi pärl.“

 Järgmisel korral keldrit põhjalikult uurides ja seinu sentimeetrihaaval läbi 
koputades leidsid lapsed salaukse, mille tagant algas kahtlane trepp ja kitsas 
käik.
(Salaselts otsustas, et avastatud käiku lähevad uurima Mari ja Olav). 
 Trepil oli kümme astet ning edasi läks salakäik väikese kaarega nii kaugele, 
kui Mari ja Olavi taskulambid ulatusid valgust näitama.
 Olavile meeldis selles põnevas kohas. Salakäik oli oma kaks meetrit 
kõrge ja lai. See oli nii ruumikas, et seal oleks mahtunud kas või rattaga sõitma 
– suured inimesed ehk mitte, aga lapsed küll. 
 Vinge salakäik, keerles Olavi sees mõnusalt ärev tunne.
 „Siin on tiba hirmus,“ poetas Mari, kui nad olid paar sammu jahedas 
koridoris kõndinud. Lõputuna näiv tunnel tundus talle kahtlasena.
 „Huvitav, kes selle kõik siia ehitanud on?“ arutles ta, vaadates korralikult 
laotud krobelisi punastest telliskivist seinu.
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 „Ja millal?“ oli ka Olavil küsimusi.
 Ta pilk oli jäänud peatuma oma mobiiliekraanile. „Tead, minu mobiil näitab 
meie asukohta kaardil!“.
 „Tõesti või?“ imestas Mari ja näppis ka oma telefoni. Tema kaardirakendus 
ei töötanud, aga sellest polnud midagi, kui Olavi oma korras oli.
 „Jah,“ näitas Olav Marile oma ekraani. „Kui me kõnnime, liigub see punane 
pallike siin, näed! Me oleme hetkel täpselt Hugo Treffneri gümnaasiumi (HTG) 
all.“
 Nad liikusid salakäigus mõnda aega edasi. „Nüüd oleme juba Jaani tänaval. 
See käik suundub vist Toomemäe poole,“ nentis Olav kaarti silmitsedes.
 Nad hakkasid uuesti liikuma ja Mari katkestas vaikuse: „Kas su mobiil 
näitab ikka veel meie asukohta?“
 „Jah. Me tõuseme üles Toomele. Vasakul on lähim maja Elleri muusikakool. 
Paremal on tükk maad tühjust. Esimene maja on siit alles umbes 50 meetri 
kaugusel. Me oleme järelikult Toomemäe nõlva all.“
 Paari minuti pärast teatas Olav: „Heh! Nüüd ütleb mu kaart, et kui me 
sooviksime jäätist osta, siis oleme Rotundi kohviku all.“
 „See on väike paljude nurkadega maja, mille kohta mu isa ütleb tübeteika!“ 
sai Mari aru.
 „Ma tean, minu isa nimetab seda mutriks,“ muigas Olav.
 „Heal lapsel mitu nime,“ leidis Mari sobiva kõnekäänu.
 Peale viiendat puhke tasandit sai Olavi telefoni aku ootamatult tühjaks ja 
lamp kustus. Mari lamp põles õnneks endiselt.
 Lapsed jäid seisma ja 
vaatasid üksteisega tõtt.
 Olav küsis Marilt: „Kuidas 
sinu akuga on?“
 „Täis just pole,“ silmitses 
Mari akutähistust lähemalt.
 „Liigume ikka edasi või?“ 
küsis Olav.
 „Ikka,“ vastas Mari. „Kui me 
oleme juba siiani välja jõudnud.“
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 Mõlemad mõtlesid omaette, kas neil jagub tagasiteeks valgust, aga see 
polnud praegu kõige tähtsam. Lapsed jõudsid järgmise trepi juurde, aga nüüd 
vaatas neile vastu ainult kümmekond astet ja selle järel uks, mis oli täpselt 
samasugune kui käigu teises otsas spordimuuseumi keldris.
 Olav ja Mari tundsid, kuidas pinge tõuseb – mis selle ukse taga küll ootab?
 Nad peatusid ja Olav arutas: „Ma ei saanud Rotundi järel küll enam kaarti 
vaadata, aga arvestades seda, kuidas salakäik seni kulges, pakun, et oleme 
praegu vana toomkiriku varemetes. Tead ju küll, mis seal asub?“
 „Tartu Ülikooli ajaloomuuseum.“

1. Vasta küsimustele. Märgi  sisse , kui leidsid vastuse tekstist. Kust on 
võimalik leida puuduv teave? 

1. Kus asub Eesti Spordimuuseum? 

2. Milleks on vajalik spordimuuseum? 

3. Millal avastati kuldse skulptuuri kadumine? 

4. Mis metallist oli kadunud skulptuur? 

5. Kes oli Georg Lurich? 

6. Kes oli Lurichi pronksskulptuuri autor? 

7. Kes tegi skulptuurist kuldse koopia? 

2. Mis lisateavet skulptuuri kohta said teisest osast? Jooni tekstis. Kirjuta  
lk 72 pildi juurde. 

Oleme avatud  K–P 11:00–18:00
Piletiinfo: http://www.spordimuuseum.ee/et

Asukoht: Tartu, Rüütli 15. Asume kesklinnas,  
mistõttu meie juurde jõuda on mugav ja lihtne. 
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3. Millised abinõud olid spordimuuseumis kasutusele võetud, et väärtuslikku 
skulptuuri võimaliku varguse eest kaitsta? Kirjuta lühidalt.

räägiti vähestele

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

 ................................................................................

4. Leia tekstist, kuidas on kirjeldatud salakäiku. Jooni. Kirjuta olulised sõnad 
skeemile.

5. Kuidas hindasid Olav ja Mari olukorda, millesse nad sattusid? Leia vastus 
tekstist. Ühenda väljendid tegelasega 

põnev koht
vinge salakäik

mõnusalt ärev tunne
hirmus

tundub kahtlane
hakkab kahtlema

jääb otsusele kindlaks
pinge tõuseb

TU
RV

A
M

EE
TM

ED

................uks
ukse taga ...............

kaarja kujuga (mis?) 
................................

trepp (missugune?)
..............................
..............................

käik:
kõrgus...................
laius......................

tunnel (missugune?)
..............................
..............................

seinad (missugused?)
..............................
..............................avar ja

ruumikas
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6. Arutle.

1. Mida Olav teekonna algul tundis?
2. Kuidas tundis end Mari?
3. Kes oleks tahtnud poolel teel tagasi pöörduda? Miks?
4. Kuidas Mari poissi julgustas? Mida ta ütles? 

7. Vaata plaani. Kust sai salakäik alguse? Kus salakäik lõppes? Leia jooniselt ja 
märgi ×-ga.

8. Tähista tekstis kohad, kust saad teada, mille all kulges salakäik. Leia need 
kaardilt. Märgi joonisele Mari ja Olavi teekond tunnelis.

9. Kuidas kirjeldas liikumist salakäigus Mari? Jutusta. 

10. Kuidas kirjeldas liikumist salakäigus Olav? Jutusta.

R
üütli

Lutsu

Mänguasja- 
muuseum HTG

Spordi-
muuseum

Jakobi

Toomkiriku 
varemed

TOOMEMÄGI

TÜ ajaloomuuseum

Lossi

Tartu
Ülikool

Ü
likooli

Raekoja
plats

H. Elleri
muusikakool

TARTU
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11. Kuidas võis Mari ja Olavi seiklus lõppeda?

 Kas lapsed leidsid kadunud skulptuuri?
 Kus see peidus võis olla?

Kuidas lugu lõppes, seda loe M. Keräneni raamatust  
„Kuldne Lurich.“

Huvitav, milline oli naiste jaoks spordimaailm sada aastat tagasi. 
Esimese olümpiamedali sai eestlane Martin Klein Stockholmis 
1912. aastal, kus ta maadluses hõbeda võitis. Tänu sellistele 
meestele nagu Aleksander Aberg, Georg Lurich ja Georg 
Hackenschmidt oli raskejõustik väga populaarne ka naiste 
hulgas. 

Maria Loorberg: nais-Kalev, kes tõstis mehi 
hammastega

Mis juhtub, kui tõsta kodus õmblusmasinat

 Mõni aasta tagasi oli Pärnu teatri mängukavas Andres Ehini romaani 
alusel valminud etendus «Seljatas sada meest», mis jutustas Eesti 20. sajandi 
alguse kahest tugevamast naisest. Need olid Anette Busch ja Maria Loorberg. 
Lavastus toetus küll peamiselt A. Ehini romaanile, kuid selle aluseks olid reaalsed 
ajaloolised isikud. 
 Maria sündis 11. jaanuaril 1881. aastal Vigala kihelkonnas. Neiu oli juba 
nooruses tundnud huvi tõstespordi vastu: ta tõstis kodus õmblusmasinat ...
 Tallinnas avati Eesti raskejõustiku treening-kool «Linda» aidas. Selle vastu 
hakkasid huvi tundma ka mõned naised. Seal treeningul käis Jaan Loorberg, 
kes kutsus endaga kaasa ka oma õe Maria.
 Esmakordselt ilmus Maria treeningsaali 1903. aastal. Treener oli üllatunud: 
uus naisõpilane polnud mitte suur ja tugev naine, vaid väike, õrn ja habras 
20-aastane neiu.



75

 Marial oli tahe midagi korda saata, seepärast ei kohutanud teda harjutuste 
raskused ja tulemusedki ei jäänud tulemata. Varsti loopisid Maria väikesed 
käed 32 kilo raskuseid kaalupomme nagu palle. Neli aastat hiljem alustas ta 
maadlusvõistlustega. Oma hiilgevormi saavutas naine aga alles viieaastase 
treeningu järel.

Tsaari-Venemaa tugevaim naine

 Maria Loorberg oli aastatel 1905−1915 üks Tsaari-Venemaa tugevamaid 
naisi ja rahvas nimetas teda Nais-Kaleviks. 1907. aastal alustas ta koos oma 
maadlejast sõbranna Anette Buschiga kuulsusrikast võistlusreisi. Marial oli siis 
tugev kehaehitus − kaal 80 kilogrammi ja pikkus 1,68 meetrit. Kuid Mariat ei 
tõmmanud nii väga maadlus, vaid just jõunumbrid. Tema raskejõustiku numbreid 
imetlesid tuhanded pealtvaatajad suveaedades ja tsirkustes nii Eestis, Venemaal 
kui ka välisriikides. Jõunaised jõudsid välja Siberisse ning isegi Jaapanisse ja 
Hiinasse. 
 Maria suutis ühe käega üles suruda kaks meest, Lurichi rekord oli viis 
meest. Maria hiilgenumbriks osutus trikk, kus ta keerutas ringi latti, millel istusid 
inimesed. Seda nimetati elavaks karusselliks. Hammastega tõstis ta üles ühe 
mehe ja kandis teda ringi. Jõunumbreid saatis kõikjal suur aplaus. Koos treeneriga 
näitas Maria oma võimeid pikki aastaid, saades selle aja kohta väga suurt tasu.
 Vene ajalehes kirjutati temast: «Moskva tsirkuses on elav karussell Maria 
Loorbergi tõmbenumbriks. See liigub nii kiiresti, et sõitjad pärast vaevalt jalul 
püsivad: Kaelkooke keerutab Loorberg sellise metsiku tempoga, et vaatajail 
hakkab silme ees virvendama. Kasvult on ta üle keskmise – 168 sentimeetrit ja 
kaalub 80 kilogrammi.»
 Esimese maailmasõja ajal pöördus Maria Loorberg tagasi kodulinna 
Tallinna. Peagi aga jäi ta raskesti haigeks, põdes kaua aega. Uuesti rahva ette 
ilmus Maria alles pärast Vabadussõja lõppu. Siis esines ta Tallinnas ning reisis 
mööda Eestit. Hoolsa harjutamise järel saavutas ta taas oma tugevuse. Edu 
oli ka nüüd Eestis väga suur. Maria tahtis veel kord sõita välismaale, kuid enne 
seda saabus surm. Ta suri kirikus laulukoori harjutusel veresoone lõhkemise 
tagajärjel. See oli 30. märtsil 1922. aastal.
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1. Koosta ühe küsisõnaga kolm erinevat küsimust Maria Loorbergi kohta. 

 .................................................................................................................?

MILLAL .................................................................................................................?

 .................................................................................................................?

 .................................................................................................................?

MIDA .................................................................................................................?

 .................................................................................................................?

Rahvajutud Jõumees Jürist ja Rammu Marist
Kalle Voolaidi järgi

Tihtipeale liikus Georg Lurich ehk Jüri mööda maad ringi Maria Loorbergi ehk 
Rammu Mari seltsis. Kaks tugevat vägilast olid omavahel suured sõbrad ja 
treenisid tihtipeale koos.
 Kord jalutasid Jüri ja Mari Tartus Emajõe kaldal, maitsesid ühes kohvipoes 
jäätist ja vurtsuvett, vaatlesid mööda jõge libisevaid lotjasid. Siis  otsustasid 
äkilise tuju ajel suure jõelaevaga Pihkva linna sõita. Mõeldud, tehtud! Kähku 
korjasid nad oma asjad kokku ja kiirustasid jõesadama poole, kust teadsid 
laeva peagi Pihkva poole ujuvat. Kohale jõudes selgus paraku, et nad olid 
natuke hiljaks jäänud – laev oli juba kaldast eemal. Ainult üks trossiots jooksis 
veel mööda kaid. Jüri ei kaotanud pead. Ta haaras trossist kinni ning hõikas 
Marile, et viimane tal tirida aitaks. Ja siis polnud laeval enam pääsu, kergesti 
tõmbasid vägilased veesõiduki jälle kaldale ja astusid pardale. Viisakalt palusid 
nad kohkunud laevakaptenilt vabandust ja palusid luba Pihkvasse sõita.
 Aga Rammu-Mari oli ka üksi kõva tegija. Ei olnud harvad juhud, kus tal 
oma jõud inimeste abistamiseks mängu tuli panna. Nii juhtus kord ühel talumehel 
palgikoorem ära lagunema. Üks raske palk veeres teepervest alla põllule. Üksi 
mees seda palki tagasi tõsta ei jaksanud. Lõpuks märkas mees üht teelkäijat 
enda suunas tulevat. Tal tekkis lootus võõra abile. Kuid peagi sai  selgeks, et 
tulija on naine. Talumees muutus taas kurvaks …
 Õnnetuspaigale saabunud naine ronis teepervest alla, haaras palgi sülle ja 
kandis vankrile, justnagu oleks tegu mõne väikese aiateibaga. Talumehe imestusel 
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polnud piire ning ta päris, mis võõra nimi on. Naine muheles, kloppis käed 
palgipurust puhtaks ja vastas lihtsalt: „Mari. Rahvas kutsub mind Rammu-Mariks.“

1. Otsusta, mis G. Lurichi ja M. Loorbergi lugudes on tõestisündinud, mis esineb 
ainult rahvajuttudes. Ühenda joonega. 

Lurich tegi silda ja neli meest istusid tema rinnal.
Georg Lurich ja Maria Loorberg olid suured sõbrad ja treenisid koos.

Georg Lurich sai kingituseks kaks kaamelit.
Maria Loorberg suutis ühe käega üles suruda kaks meest.

Georg Lurich tõstis ühe käega üles viis meest.
Georg ja Maria vedasid Pihkva poole teel olnud laeva sadamasse.  

Maria tõstis koormast maha veerenud palgi vankrile.
Noor Georg vedas üksi palgikoorma tee peale tagasi.

2. Kirjuta kolm sind kõige rohkem üllatanud seika Lurichi ja Loorbergi kohta.

.........................................................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................................
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Kokkuvõtteks ja kordamiseks

1. Määra loetud palade tekstitüüp. Kirjuta rea lõppu:

MJ – muinasjutt; MST – muistend; E − eepos, L − luuletus, J – jutustus, RJ –rahvajutt, 
T – teabetekst.

 ● Kuldse Lurichi jälil 
 ● Emajõe sünd 
 ● Kuu 
 ● Maria Loorberg: nais-Kalev 
 ● Emajõgi 
 ● Jõumees Jüri jutud 
 ● Kalevipoeg 

2. Vali loetelust sobiv, vale tõmba maha. Põhjenda oma valikut.

1. Mika Keranäni raamatud Supilinna salaseltsi tegevusest on „Kuldne Lurich“, „Kell 
viis Toomemäel“ ja „Varastatud oranž jalgratas.“
2. Supilinna salaseltsi lapsed on Mari, Sadu, Olav, Mati, Reilika ja Anton.
3. Eestile au ja kuulsust toonud sportlased on Georg Lurich, Gerd Kanter, Baruto, 
Kalevipoeg.

3. Kirjuta üks fakt, mida pead oluliseks K. J. Petersoni, F. R. Faehlmanni ja 
F. R. Kreutzwaldi elus.

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................

 ..............................................................................................................
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4. Lahenda nimede ristsõna. 

1. Naabermaa, kus valmistati Kalevipojale mõõk. 2. Suure Tõllu naine. 3. Spordimuuseumi 
teaduri perenimi. 4. Raamatu „Kuldne Lurich“ autori perenimi. 5. Tuntud Eesti skulptor, 
Lurichi pronkskuju autor. 6. Supilinna salaseltsi tütarlaps. 7. Spordimuuseumi teaduri 
eesnimi. 8. Viskevõistluse tulemusena sai Kalevipojast … 9. Kuulsa jõumehe perenimi. 
10. Luuletaja Kristian Jaagu perenimi. 11. Kuulsa jõumehe eesnimi. 12. Eepose koostaja 
perenimi. 13. Naisvägilase eesnimi. 

5. Kirjuta vastussõna ja jätka lauset. 

.......................................................................................................  on loodud selleks, et 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

12.

13.
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Postipapa Jannsen
Johann Voldemar Jannsen, eesti rahvusliku liikumise tegelane ja ajakirjanik, 
on kõigile eestlastele tuntud ennekõike Eesti Vabariigi hümni sõnade autorina. 
Kuid Jannsen on siiski midagi enamat kui lihtsalt mees, keda me vabariigi 
aastapäeval hümni lauldes meenutame. Ta on papa Jannsen, Postipapa, mees, 
kellele peavad tänulikud olema kõik meie ajakirjanikud ja isamaa patrioodid.
 1851. aastal tuli köster-kooliõpetaja Johann Voldemar Jannsen perega 
Vändrast Pärnusse. Ta asus tööle rahvakooliõpetajana. Jannsen taotles 
tsaarivõimudelt luba ajalehe väljaandmiseks ja kolmandal korral ta selle saigi.
 Nüüd hakkaski Jannsen Pärnus tegema ettevalmistusi ja Pärnu Postimehe 
esimene number nägi ilmavalgust 1857. aasta juunis. See kandis siis nime Perno 
Postimees ehk Näddalileht.
 Jannsen pöördus eestlaste, mitte lihtsalt maarahva poole: „Terre, armas 
Eesti rahwas!“ Eestikeelse ajalehe ilmumine kuulutas rahvusliku ärkamisaja 
algust ja süvendas eestlaste rahvustunnet. Varsti otsustas Jannsen loobuda 
koolmeistriametist ja pühenduda ainult ajakirjanikutööle. Ta siirdus perega 
Tartusse. Eesti Postimehe (Eesti Postimees ehk Näddalaleht ma- ja linnarahwale) 
esimene number kannab kuupäeva 1. jaanuar 1864. „Eesti Postimees“ käsitles 
rahvaga seotud probleeme ja selle lisaleht „Eesti Postimehe jututuba“ pakkus 
ilukirjanduslikku lugemist. Lisalehte toimetas Jannseni tütar ja tolle ajastu 
tippluuletaja Lydia Koidula. „Eesti Postimehele” tegid kaastööd F. R. Kreutzwald, 
J. Hurt ja mitmed teised ärkamisaja nimekad 
tegelased. 1878. aastal hakkas Carl Robert 
Jakobson Viljandis välja andma ajalehte 
„Sakala“, millest kujunes teine üle-eestiline 
ajakirjanduslik väljaanne.
 Tartus asutati 1865. aastal Jannseni eestvedamisel ja juhtimisel laulu- ja 
mänguselts Vanemuine. Seal etendatud näidendid kirjutasid papa Jannsen ja 
Lydia Koidula. 1870. aastal esitati laulupeol peale koorilaulude ka Lydia Koidula 
näitemäng „Saaremaa onupoeg“. Seda sündmusest loetakse teatri Vanemuine 
sünniks. Seega oli Jannseni perekond teerajajaks eesti rahvuslikule teatrile.
 Vanemuise selts asus taotlema luba üle-eestilise laulupeo korraldamiseks. 
See luba ka saadi ja pidu otsustati pidada 1869. aasta juunis. Korralduslikku 
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tööd juhtis papa Jannsen koos oma pereliikmetega. 
 J. V. Jannsen Pärnu Postimehe ja Eesti Postimehe toimetajana oli esimene 
eesti kutseline ajakirjanik, ka rahvusliku liikumise esindaja, kelle eestvõttel 
toimusid märkimisväärsed üritused: Vanemuise Seltsi, Eesti Põllumeeste Seltsi ja 
Eesti Kirjameeste Seltsi asutamine, esimese üldlaulupeo korraldamine. Jannsen 
oli hea keeletundja, koorilaulu edendaja ja Eesti hümni „Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm“ teksti looja. 

1. Tee lühikokkuvõte J. V. Jannseni tähtsusest Eesti rahvuslikul ärkamisajal. 
Nimeta kõige olulisemad tegevused. 

1. J. V. Jannsen asutas Pärnus esimese eestikeelse ajalehe Pärnu Postimees.

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................

2. Lahenda ristsõna.

1. Jannseni pere kodulinn 1851−1863. 2. Ärkamisaja tegelane, „Sakala“ toimetaja. 
3. J. V. Jannseni amet Vändras. 4. Ajaleht, mis ilmub ka tänapäeval. 5. Ärkamisaja 
kuulsaim luuletaja. 6. Kultuurisündmus, mis sai 1869. aastal Tartust alguse. 7. Jannseni 
teine kodulinn. 8. „Saaremaa ...“ näidend, mille etendusest sai alguse „Vanemuise“ teater. 
9. Jannseni asutatud laulu ja mänguselts. 

Lahendus. Fotol on Johann Voldemar Jannsen ehk ……………………………

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
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Eesti ajakirjandus kolib internetti
 Eestis hakati 19. sajandi keskpaigas J. V. Jannseni eestvedamisel välja 
andma eestikeelset perioodilist nädalaväljaannet Perno Postimees. Sellega 
pandi alus Eesti ajakirjandusele. Esimese ajalehe nimi on jäänud siiani samaks, 
ainult kujundus ja sisu on muutunud.
 Tollel ajal oli Eestis vaid üks ajaleht, mis ilmus kindlalt ja järjepidevalt. 
Tänapäeval ilmub arvukalt mitmesuguseid väljaandeid. Ajakirjade valik on veel 
laiem kui ajalehtede oma
 Kunagi välja antud Postimehes ei olnud reklaami. Ajalehes kirjutati vaid 
kohalikest sündmustest. Tänapäeva ajalehtedes on uudised palju mahukamad 
ja reklaami osakaal väga suur. Infotehnoloogia kaasabil on tänapäevastes 
ajalehtedes võimalik edastada ka neid uudiseid, mis puudutavad välismaailma.
 Praegu on paljudel ajalehtedel ja ajakirjadel olemas oma koduleheküljed, 
mille külastatavus kasvab iga päevaga. Maailm on kiiresti arenev ja lähitulevikus 
võib juhtuda, et paberile kirjutatu ja tükitu kaob ning ajakirjandus kolib internetti. 
Tavaliselt on internetipõhine ajaleht tunduvalt aktuaalsem ja pildirohkem ning see 
on lugejale kindlasti meelepärasem. Samuti on tekkinud mitmed keskkonnad, 
mis ei anna välja paberkandjal lehti. Eestis on hetkel selline Delfi.ee. See 
tegeleb uudiste edastamisega ja on lugejatele tasuta. Kust saab Delfi raha selle 
tegemiseks ja ajakirjanikele raha maksmiseks? Siinkohal tuleb mängu reklaam. 
Reklaami müümisest saadav tulu on piisav, et Delfit käigus hoida. Reklaamist 
on saanud ajakirjanduse lahutamatu osa. Iga ajalehe ja ajakirja lehekülgedelt 
võib leida palju reklaami.
 Ajakirjandus on pidevalt arenev ja selle roll ühiskonnas on väga mõjuvõimas.
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1. Mis väljaandeid loeb sinu pere? Kirjuta tabelisse ja märgi ×, mis keskkonnas 
seda tehakse. 

nimetus paberleht internet

1. 

2. 

3.

2. Loe uudis.

3. Vasta küsimustele lühidalt.

1. Mis aastal hakati uusi rahatähti välja andma?

2. Mis väärtuses uus rahatäht erines vanast kõige rohkem?
3. Missugused rahatähed trükiti õhemale paberile? 

4. Vali sulle sobiv vastus. Märgi  sisse .

1. Mis rubriike meeldib sulle lugeda? 
  välisuudised  koomiks
  sport  naljad ja anekdoodid
  kultuur, nt teater ja kino  nuputamisülesanded
  koolielu  reklaam
  noorte tegevus  kuulutused

  ..........................................................................................................................

Oma riigist.
Uued paberirahad. Rahaministerium on korralduse teinud uute 1, 3, 5 ja 10 
rbl. paberirahade wäljaandmiseks õhemal paberil, kui seni liikumas olewad 
rahad. Kõige tähelepandawam wahe on uue ja endise 10 rbl. paberiraha 
wahel. Uusi paberirahasid walmistatakse juba riigipaberite walmistamise 
jaoskonnas, osalt on neid juba riigipanga asutustesse saadetud.
 Sakala, 14. oktoober 1916.
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2. Kust saad teavet sind huvitavate sündmuste ja ürituste kohta?
  ajalehest ………………………“
  kooli kodulehelt
  Google’i otsingut kasutades
  Facebookist, 

  ..........................................................................................................................
3. Kas tead, mille ikoonid need on? Kirjuta. 

 .............................  .............................  .............................  .............................
(Google, YouTube, Facebook, Twitter)

4. Räägi kaaslasele, milleks sa neid kasutad.

5. Vasta küsimusele. Kirjuta rea lõppu vastussõna.

1. Järv, mille kaldal toimus viskevõistlus? ......................................................................

2. Kes oli 1903. aastal valminud Lurichi skulptuuri autor?  ...........................................

3. Mis nime kannab Eesti rahvaeepos?  ..........................................................................

4. Mis mõisas sündis F. R. Faehlmann? ..........................................................................

5. Mis oli luuletaja Koidula eesnimi? .............................................................................

6. Mis väljaanded on Postimees, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress?

.........................................................................................................................................

6. Markeeri igas vastussõnas esimene täht. Loe ülalt alla, siis saad teada ajalehe 
nime. Kirjuta lünka. 

Ajalehte ............................................................ hakkas C. R. Jakobson 1878. aastal välja 

andma Viljandis. Selle ajalehe esilehe kujundas tema vend Eduard. Sama kujundusega 

ajaleht ilmub Viljandimaal praegugi.
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1. Kuula Lydia Koidula luuletust „Kodu.“ 

2. Jälgi õpetaja lugemist. Täida lüngad.

Kodu 

Meil aia-äärne tänavas,

kui ........................................................ oli see!

Kus kasteheinas põlvini

me ........................................................ jooksime.

Kus ehani ma mängisin

küll ........................................................, rohuga,

kust vanataat käe kõrval mindˇˇ

tõi........................................................ magama.

Lydia Koidula (1843−1886) oli esimene eesti 
naiskirjanik.
Lydia Emilie Florentine Jannsen sündis Pärnumaal 
Vändras. Tema isa oli köster ja kooliõpetaja Johann 
Voldemar Jannsen. Lydia lõpetas Pärnu linna 
tütarlastekooli. Ta abistas oma isa ajalehetöös ja kirjutas 
isamaalisi luuletusi. Carl Robert Jakobson avaldas 
neid oma aabitsas ja nimetas Lydiat koidulaulikuks 
ehk Koidulaks. Siis hakkaski Lydia oma kirjatöid 
avaldama Koidula nime all. Koidula kirjutas näidendid 
„Saaremaa onupoeg“ ja „Säärane mulk“. Ta oli ka 
esimese üldlaulupeo mõtte algatajate seas. 
 Lydia abiellus üliõpilase Eduard Michelsoniga, kes õppis Tartus arstiks. 
Pere asus elama Kroonlinna. 
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Küll ........................................................ tahtsin siis

ta kombel vaadata:

«......................................., ...........................................,» kostis ta, «see aeg

on kiir‘ küll tulema!»

Aeg tuli. Maa ja mere peal

silm mõnda seletas −

ei poolt nii armas polnud seal

kui külatänavas!

3. Kuula veel kord õpetaja lugemist ja tähista vead. Paranda. 

4. Loe luuletus ilmekalt.

5. Leia, kuidas Koidula oma lapsepõlve 
meenutab. Leia luuletusest. Loe. 

 ● kodu on armas

 ● lastel oli õues palju tegemist 

 ● lapsed said õhtuni õues olla 

 ●  laps tahtis kiiresti suureks saada 

lapsed sirgusid suureks 

 ●  lapsepõlvekodu jääb alati kõige 

kallimaks 
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Mu isamaa on minu arm
Mu isamaa on minu arm,
kel südant annud ma,
sul laulan ma, mu ülem õnn,
mu õitsev Eestimaa!
Su valu südames mul keeb,
su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb,
mu isamaa!

Mu isamaa on minu arm,
ei teda jäta ma,
ja peaksin sada surma ma
seepärast surema!
Kas laimab võõra kadedus,
sa siiski elad südames,
mu isamaa!

Mu isamaa on minu arm,
ja tahan puhata,
su rüppe heidan unele,
mu püha Eestimaa!
Su linnud und mul laulavad,
mu põrmust lilled õitsetad,
mu isamaa!

Nendele L. Koidula sõnadele kirjutas helilooja Gustav Ernesaks viisi. Laulu „Mu isamaa 
on minu arm“ lauldakse iga üldlaulupeo lõpul ja sellest on saanud laulupidude hümn.
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1. Kuula laulu „Laulupidu 2014“ aadressil   
https://www.youtube.com/watch?v=OneQRawdLv4. 
Mis tunne sul tekkis seda laulu kuulates?  Jooni.

nukker südamesse minev võimas ülev igav õnnetu
unine naljakas rõõmus kadedus õnnelik murelik

2. Luuletuse „Mu isamaa on minu arm“ kirjutas Koidula Kroonlinnas. Leia, 
kuidas luuletaja võõrsil olles väljendas luuletuses oma rõõmu ja muret isamaa 
saatuse pärast. Otsusta, kas väide on õige JAH või väär EI. 

1. Lydia Koidula armastas oma sünnimaad.    

2. Luuletajale meeldis võõrsil elada.    

3. Isamaa saatus oli luuletajal alati südames.   

4. Koidula ei muretsenud oma isamaa saatuse pärast.    

5. Luuletaja oli rõõmus, kui tema kodumaal on kõik hästi.     

6. Lydia Koidula soovis, et teda maetakse isamaa mulda.    

Miks on see luuletus rahvale armsaks saanud? Arutle. 

3. Katriin koostas lühiuurimuse Lydia Koidula eluloost. Loe ja jooni isikunimed. 

Lydia Koidula
Lühiuurimuse koostas Katriin Oja

Lydia Emilie Florentine Koidula sündis 1843. aasta jõululaupäeval Vändras.  
Tema isa oli koolimees ja rahvusliku liikumise juht Carl Voldemar Jannsen. 
Liida Jannsen õppis Pärnu linna tütarlastekoolis ja pärast seda abistas ta 
oma isa ajalehe Pärnu Postimees väljaandmisel.
 1863. aastal asus Jannsenite pere elama Tartusse ja hakkas välja 
andma ajalehte Eesti Postimees. Koidula isa F. R. Jannsen asutas teatri- ja 
mänguseltsi Vanemuine, organiseeris esimese üldlaulupeo ja oli eestikeelse 
Aleksandrikooli asutaja. Lydia Emilie Florentius võttis agarasti osa eesti elust 
ning kirjutas isamaalisi luuletusi. Carl Friedrich Jaksobson nimetas luuleta-
jat Koidulaulikuks. Sellest ajast hakkaski Lydia kirjutama luuletusi Koidula 
nime all. Lydia Koidula-Michelsoni näidendite lavastamisega „Vanemuise“ 
seltsis pandi algus Eesti teatrile.
 1873. aastal abiellus Lydia Emilie Florentine Jannsen läti rahvusest 
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üliõpilase Edvalds Michelsoniga ja nad asusid elama Kroonlinna. Michelsonide 
peres kasvasid lapsed: Hans Voldemar, Hedvig ja Artur. 
	 Lydia	Jakobson	suri	1868.	aastal	ja	maeti	Kroonlinna.	1946.	aastat	
toodi luuletaja põrm Tallinnasse ja maeti Metsakalmistule. 
	 Lydia	Emilie	Jannseni	pilt	oli	1992.	kuni	2011.	aastani	käibel	olnud	
eesti 100-kroonisel rahatähel. 

4. Paranda nimevead ja loe uuesti. 
Abiks: https://et.wikipedia.org/wiki/Lydia_Koidula ja https://et.wikipedia.org/
wiki/Johann_Voldemar_Jannsen

5. Vali õige vastus ja märgi  sisse .

1. Lydia Koidula oli 

  esimene eesti kodulaulik 

  esimese laulupeo helilooja 

  esimene eesti naisluuletaja 

2. L. Koidula luuletas kõige rohkem

  lastest 

  isamaast 

  lilledest 

3. „Mu isamaa on minu arm“ on

  meeskoori laul 

  laulupeo hümn 

  Eesti riigihümn 

4. Koidula pani aluse eesti teatrile näidendiga

  „Säärane onupoeg“ 

  „Saaremaa mulk“ 

  „Saaremaa onupoeg“ 
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Esimene üldlaulupidu 

1. Loe. Tee märkmeid. 

Esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal 
Tartus. Esimese üle-eestilise laulupeo mõtte 
algataja ja peamine elluviija oli Lydia Koidula isa 
Johann Voldemar Jannsen. Peo üldjuhid olid 
J. V. Jannsen ja helilooja Aleksander Kunileid. 
Üldlaulupeo korraldas meestelauluselts 
Vanemuine. Laulupeol osales 4 orkestrit, kus 
oli 56 puhkpillimängijat, ja 822 lauljat, kokku 
878 esinejat. (Wikipedia)

Laulupeo ettevalmistused

1867. aastal paluti riigiasutustelt luba laulupeo 
korraldamiseks. Oma ajalehe kaudu õhutas 
Johann Voldemar Jannsen laulukoore 
harjutama. Paljud koorid olid segakoorid, kuid 
Jannsen nõudis, et laulupeole tuleksid ainult 
mehed. Jannsen avaldas Eesti Postimehes 
meeskoorilaule ja paari aasta jooksul loodi 
mitu uut koori. 

Üldlaulupidu on üleriigiline laulupidu, kus laulavad erinevad kooriliigid ja 
mängivad orkestrid.

Märkmed olulisest, 
lühendatult: 

I üldlaulupidu

1989. a Tartus

mõte: J. V. Jannsen

Üldjuhid:

J. V. Jannsen

A. Kunileid 

Loe. Jätka märkmete 
tegemist.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

.................................................

.................................................
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 Laulupeo repertuaar põhjustas samuti 
vaidlusi. Mõni kuu enne laulupidu ilmus 
Jannsenilt laulupeo laulude kogumik. Carl 
Robert Jakobson aga ei olnud rahul Jannseni 
muusikavalikuga. Ta ütles, et see pole eesti 
laulupidu, vaid saksa laulupidu eesti keeles. 
C. R. Jakobson oli avaldanud aga lauliku, mis 
sisaldas eesti oma laululoomingut. Sellest 
hoolimata ei teinud Jannsen oma plaanides 
mingeid muudatusi. 
 Jakobsoni panus peo läbiviimisel seisnes 
mõne rahvapärase laulu sissetoomises.
 Kavas oli kaks eesti oma laulu – helilooja 
Aleksander Kunileidi „Mu isamaa on minu arm“ 
ja „Sind surmani“. Mõlema laulu sõnade autor 
on Lydia Koidula.
 Laulupeo ettevalmistamisest võttis 
aktiivselt osa ka Lydia Koidula. Tema hooleks oli 
laulupeo nootide trükkitoimetamine ja kooridele 
laialisaatmine. Loterii korraldamise kaudu aitas 
Koidula laulupeo kulude katteks raha koguda. 
Tema hooleks oli ka võistulaulmise auhindade 
muretsemine.

Pidupäevad

 Laulupeost oli kergem osa võtta neil 
lauljatel ja kuulajatel, kes elasid Tartule 
lähemal. Kaugematest kohtadest polnud 
kohaletulek kerge.   

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................

.................................................



92

 Kehvemal rahval ei jätkunud sõiduks 
hobuseid ja paljud pidulised tulid Tartusse jalgsi. 
Reisiks kulus siis mitu päeva, teist niisama 
palju aega läks tagasisõiduks. Nii võis koos 
pidupäevadega kokku kaduma minna terve 
nädal kiiret tööaega. Enneolematu suurüritus 
kujunes eestlastele kolmepäevaseks peoks.
 18. juuni – laulupeo esimene päev − 
algas vara. Juba kell 6 hommikul mängisid 
pasunakoorid Jaani ja Maarja kiriku tornis. 
Kella 9 ajal kogunesid lauljad Vanemuise seltsi 
maja juurde Tähe tänavas. Rongkäik kulges 
Tähe ja Tiigi tänavat pidi Maarja kirikust mööda 
Toomeorgu.
 Rongkäigu ees kanti lippe, millele 
järgnesid kõnepidajad, peokomitee liikmed, 
auvõõrad ja külalised ning seejärel lauljad. 
Lauljad kandsid oma maakonna rahvarõivaid, 
mis suurendasid pidulikku meeleolu. Kell 10 
hakkas Toomeorus jumalateenistus. 
 Kontserdid algasid kell neli pärast 
lõunat ja selleks oli üüritud aed, mis asus 
praeguse Tartu Peetri kiriku vastas. 1959. 
aastal püstitati sinna mälestusmärk, millel on 
kiri: SIIN TOIMUS 1869. AASTAL ESIMENE 
EESTI ÜLDLAULUPIDU. Esimese päeva kava 
koosnes ainult vaimulikest koorilauludest. 
 Teisel päeval olid kavas ilmalikud laulud. 
Kõlasid ka kaks eesti autori laulu: „Sind 
surmani“ ja „Mu isamaa on minu arm“. 

2. Loe. 
Kirjuta peo kava. 

1. päev

6.00 .........................................

.................................................

.................................................

9.00 .........................................

.................................................

10.00 .......................................

.................................................  

16.00 .......................................

.................................................  

2. päev

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
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Kolmandal päeval esinesid üksikkoorid ja 
toimus võistulaulmine. Peo üldjuhid olid 
J. V. Jannsen ja helilooja Aleksander Kunileid. 
Pealtvaatajaid oli kahel päeval umbes 15 000. 
 Esimese üldlaulupeo õnnestumine 
aitas kaasa muusikaelu edendamisele. Üle 
Eestimaa asutati üha uusi ja uusi laulu- ja 
pillikoore. Sündinud oli laulupidude traditsioon, 
mis on kestnud siiani ja jätkub ka tulevikus.

3. Kirjelda lühidalt esimest Eesti üldlaulupidu. Kasuta tehtud märkmeid. 

Esimese üldlaulupeo noodiraamatus oli laul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. Laulu 
sõnad kirjutas Johann Voldemar Jannsen. Viisi tegi Soomes elav sakslane Fredrik 
Pacius. „Maamme“ (Meie maa) see sai Soome hümniks. Pärast Vabadussõda kinnitati 
„Mu isamaa mu õnn ja rõõm“ meie riigihümniks. Seda lauldakse ja mängitakse pidulikel 
juhtudel. 

4. Kas sina oskad hümni peast laulda? Kirjuta lünka hümnist puuduvad sõnad. 
Tee seda peast.

Mu isamaa, mu ....................................... ja rõõm,

kui ....................................... oled sa!

Ei leia mina iial teal

see ......................................., laia ilma peal,

mis mul nii ....................................... oleks ka,

kui sa, mu .......................................! 

Sa ....................................... mind ju sünnitand

ja üles kasvatand;

sind ....................................... mina alati

ja jään sull’ truuiks surmani,

mul kõige ....................................... oled sa,

mu ....................................... isamaa!

3. päev

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
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Su üle Jumal valvaku,

mu ....................................... isamaa!

Ta olgu ....................................... kaitseja 

ja võtku rohkest’ õnnista’,

mis iial ette ....................................... sa,

mu kallis .......................................!

5. Fotol on mälestusmärk. Täida lüngad teksti abil.

Sellel mälestusmärgil on kiri:  ...........................

............................................................................

Mälestusmärk asub  ............................................

See püstitati sinna .................... aastal, siis möödus 

................. aastat esimesest  ...............................

............................................................................

6. Mida need isikud tegid, et I üldlaulupidu õnnestuks? Jooni tekstis. Kirjuta 
lühidalt.

Johann Voldemar Jannsen 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Carl Robert Jakobson

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Lydia Koidula

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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7. Mis probleemid olid üldlaulupeo läbiviimisel? Märgi  sisse . Põhjenda. 

1. C. R. Jakobson sattus vastuollu J. V. Jannseniga, sest
 ● koostas eestikeelsete laulude kogumiku. 
 ● soovis, et koorid esitaksid eesti oma muusikat. 
 ● ei soovinud naisi laulupeole esinema. 

2. Laulupeol oli kergem osaleda lauljatel ja pillimängijatel, kes 
 ● olid mehed. 
 ● kellel ei olnud hobuseid, millega kohale sõita. 
 ● elasid Tartule lähemal. 

3. Tartust kaugemal elavad inimesed 
 ● pidid Tartusse tulema jalgsi. 
 ● kulutasid laulupeol käimiseks palju tööaega. 
 ● olid majanduslikult kehvemas olukorras. 

8. Vasta küsimustele lühidalt. Vajaduse korral kasuta interneti abi. 

1. Kus toimuvad üldlaulupeod tänapäeval?  ...................................................................

2. Millal toimub järgmine üldlaulupidu?  .......................................................................

3. Mis rahvapidu toimub samaaegselt üldlaulupeoga?  ..................................................

4. Mitme aasta järel korraldatakse laste ja noorte laulupidusid ......................................

5. Mis Lydia Koidula sõnadele kirjutatud koorilaul on kõlanud alates esimest üldlaulupeost 

ja saanud laulupeo hümniks?  .........................................................................................

9. Lahenda ristsõna.

1. Üldlaulupeo sünnilinn. 2. Helilooja ja I üldlaulupeo üldjuht. 3. 1869. aastal alguse 
saanud suurüritus. 4. Laulupeo mõtte algataja ja üldjuht. 5. Lauluselts, kes aitas  esimest 
laulupidu korraldada. 6. Luuletaja, kes aitas isal pidu ette valmistada. 
Ülalt alla: „..........................................................“ on Eesti rahvatants, mis lõpetab  
üldtantsupeo ja seda on tantsitud alates esimesest tantsupeost 1934. aastast.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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Amandus Heinrich Adamson –  
eesti rahvuskunsti suurkuju

1. Loe. Kirjuta teksti kõrvale A. Adamsoni elu ja tegevusega seotud kohad ja 
sündmused. 

Õpipoisi aastad ja püüded õppida

 Esimene katse õppida kujuriks Peterburi 
Kunstide Akadeemias (PKA) lõppes tulutult, 
Adamson pöördus pettunult koju tagasi.
 1870. aasta sügisel asus noormees 
õppima ametit puutöökojas. Ta oli kolm aastat 
tisleriõpilane ja omandas puu voolimise 
oskused. Siis katsetas Amandus akadeemiasse 
sisse astumist uuesti, kuid sai taas äraütleva 
vastuse. 
 Seejärel jäi Amandus Peterburi ning töötas 
mööblitöökojas ja ka puunikerdusateljees. 

Amandus Heinrich Adamson (1855–1929) oli Eesti 
skulptor. Ta sündis 1855. aastal Paldiski lähedal Pakri 
poolsaarel. Tema isa oli meremees ja ema kasvatas 
üksi kolme last. Seitsmeaastaselt alustas ta õpinguid 
Tallinna Toom-Vaestekoolis, mis oli ühtlasi lastekodu. 
Lapsepõlves meeldis poisile puust igasuguseid asju 
nikerdada. 14-aastasena põgenes Adamson koolist, et 
sõita Peterburi ja minna Peterburi Kunstide Akadeemiasse 
katsetele.

Olulised kohad ja 
sündmused
A. Adamsoni elus: 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
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Peterburi Kunstide Akadeemia 

 1875. aastal õnnestuski Amandusel 
sisseastumiseksamid läbi teha. Temast sai 
tuntud skulptori õpilane. Adamson võitles 
majanduslike raskustega, kuid paistis andeka 
õpilasena kohe silma. Ta võitis oma töödega 
mitmeid aukirju ja rahalisi autasusid ning sai 
üha enam tellimusi. A. Adamson esitas oma 
lõputööks skulptuuri „Ristija Johannes“. Ta 
jäi Peterburi ja tegutses seal vabakutselise 
kunstnikuna.

Elu Peterburis pärast akadeemiat

 Adamson oli edukas ja ta töödele jätkus 
tellijaid. Akadeemias omandatud tööoskused 
tõid talle palju au ja kuulsust. Amandus 
Adamson töötas mõnda aega ka kunstikursuste 
õppejõuna. Oma esimese näituse avas ta 
Peterburis 1887. aastal.

Enese täiendamine Pariisis

 1887. aastal siirdus noor kunstnik viieks 
aastaks Prantsusmaale end täiendama. Ta 
esitas Pariisi maailmanäitusele kaks oma tööd. 
Adamson osales mitmetel näitustel, mis tõid 
kujurile kuldauraha ja lisasid tuntust. 
Taas Peterburis.
 Kui A. Adamson tagasi Peterburi saabus, 
jätkas ta tööd kunstnikuna. Sageli käis ta ka 
kodumaal, Paldiskis ja Pakril. Ta püüdis 
 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................

.................................................



98

Eestis oma töid tutvustada, kuid siin oli vähe 
tellimusi. Seega tuli tööd jätkata võõrsil. 
 Amandus Adamson võttis oma töödes 
uue suuna ja hakkas kujundama monumente. 
Tema esimeseks ja kõige paremini õnnestunud 
tööks oli „Russalka“ Tallinnas. Sellele järgnes 
ridamisi uusi tellimusi nii Venemaal kui ka 
Eestis. Kui A. Adamsonist sai Peterburi 
Kunstide Akadeemia akadeemik, siis õppisid 
tema juhendamisel ka mõned Eesti kunstnikud. 
 A. Adamson oli skulptuuris jõudnud 
tipptasemeni ja otsis sellele vaheldust. Ta 
hakkas tegelema ka maalimisega ja nii valmisid 
mitmed mere- ja maastikumaalid.

Tagasi Eestis

 Amandus Adamsoni tervis halvenes ning 
ta pöördus tagasi kodumaale – Paldiskisse. 
Seal tegi ta alguses skulptuure, kuid peagi sai 
tellimusi uute monumentide loomiseks.
 Paldiskis elades valmisid tema käe all 
Vabadussõja monumendid Pärnus, Valgas, 
Suure-Jaanis, Viljandis, Kuressaares ja 
Tartus. Paldiski- aastatel valmis Kreutzwaldi 
mälestusmärk ja ühe viimase tööna Koidula 
ausammas Pärnus.
 1929. aastal maeti vanameister Pärnu 
Alevi kalmistule. 

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................  

.................................................

.................................................
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2. Lahenda ristsõna.

1. Linn, kus A. Adamson täiendas oma oskusi. 2. Kujur ehk … 3. A. Adamsoni lõputöö 
oli „… Johannes“. 4. A. Adamsoni kodumaa. 5. Peterburi Kunstide Akadeemia lühend. 
6. A. Adamsoni kodukoht. 7. A. Adamsoni sünnisaar. 8. Amandus Adamson on teinud 
ka mitu mere….

Vastus: ...................................................................... oli Venemaa soomuslaev. Laev 
uppus koos 178 meeskonnaliikmega 1893. aastal teel Tallinnast Helsingisse. 1902. aastal 
püstitati hukkunute mälestuseks monument, mille autoriks oli A. Adamson. Mälestussamba 
tipus on ingli kuju, mis osutab laeva hukkumiskoha poole. Laeva jäänused leiti merest 
2003. aastal, 110 aastat pärast laeva hukkumist. 

3. Kellele on need A. Adamsoni loodud monumendid püstitatud? Leia igale 
fotole sobiv allkiri (F. R Kreutzwald, L. Koidula, Kalevipoeg, Georg Lurich). 
Kirjuta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tartu

................................................................

Võru

................................................................
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Ärkamisajal kasutati tänapäeva lugeja jaoks võõraid sõnu ja sõnavorme. Ka tähekujud 
olid siis keerulised, nii et praegu on väga raske neid lugusid lugeda.

1. Proovi, kas oskad lugeda C.R.Jakobsoni juttu „Kaks poissi aias“.  Mis sõnast 
saad aru? Jooni. 

Carl Robert Jakobson (1841−1882) oli Eesti 
ühiskonnategelane, kirjanik ja pedagoog. Tasündis Tartus 
ja elas noorpõlves Tormas, kus lõpetas kihelkonnakooli. 
C. R. Jakobson õppis õpetajaks ning töötas Tormas ja 
Venemaal. 
1874. aastal ostis C. R. Jakobson Pärnumaale Vändra 
lähedale Kurgjasse koha,  millest kavatses teha näidistalu. 
Jakobson osales aktiivselt Eesti Põllumeeste Seltsi ning 
Eesti Kirjameeste Seltsi tegevuses ja toimetas ajalehte 
Sakala. Ta on kirjutanud luuletusi, näidendeid ja arvukalt 
kooliõpikuid. 

Tallinn

................................................................

Pärnu

................................................................
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2. Kuula õpetaja lugemist ja jälgi teksti.

3. Loe. Tähista sõnavormid, mida me tänapäeval enam ei kasuta.

Pähkle protsess

Kaks külapoissi leidsiwad suure sarapuu alt pähkle. „See pähkel on minu!“ ütles 
Madis, „mina nägin teda enne.“
– „Ei,“ wastas Peeter, „ta on minu, sest mina wõtsin ta esite maast ülesse!“ 
Mõlemad poisid läksiwad riidu ja taplema.
– „Mina tahan teie tüli seletada,“ ütles kolmas suurem poiss, kes praegu nende 
juure tuli. Ta seadis enese kesk taplejate wahele, tegi pähkle lahti ja ütles: „Üks 
pool koort on selle oma, kes pähkle enne nägi, teine pool selle, kes ta esite 
maast üles tõstis; tuum aga on minu oma – kohtu mõistmise eest! See,“ lisas 
ta naerdes juure, „on enamiste iga protsessi wiimane ots.“

4. Loe lause. Muuda see tänapäevaseks. Kirjuta.

1. Poisid leidsiwad puu alt pähkle.  .................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Peeter tõstis selle esite maast ülesse.  .........................................................................

.........................................................................................................................................

3. Tõnis seadis enese kesk taplejate wahele.  ..................................................................

.........................................................................................................................................
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5. Arutle.

1. Seleta, kuidas kolmas poiss pähkli jaotas. Kuidas oleksid toiminud sina? Põhjenda. 
2. Kuidas saad aru ütlusest: „See on enamasti iga protsessi viimane ots“?
3. Tuleta meelde muinasjuttu „Hunt ja põder“. Kuidas karu vaidluse lahendas? 

4. Mis on selle jutukese õpetlik sõnum? Kirjuta.   ..........................................................

.........................................................................................................................................

6. Mida Madis ja Peeter võisid edasi teha? Mõtle jutule lõpp. Jutusta.

Jaanalind 
Jaanalind on kõige suurem loom lindude seas; lennata ta küll ei või, aga seda 
paremini joosta. Nii kui meie kanad, kelle seltsist ta ka on, elab ta parvekaupa 
koos. Jaanalind jookseb nii ruttu, et teda ratsamees hobuse seljas kätte ei 
saa. Joostes vehkleb ta oma lühikeste tiibadega nagu inimene kätega. Tal on 
pikk kael ja pikad koivad; kuklapealne on ilma sulgedeta, kaela katavad valged 
läikivad udusuled. Tiiva- ja sabasulgi kannavad naisterahvad oma kübarate peal. 
Muna kaalub kolm naela ja on nii paks kui pooleaastase lapse pää. Koor on 
kõva, kollakasvalge ja saab joogiriistaks pruugitud; munarebust võivad ennast 
kolm meest täita. Oma pesa teeb jaanalind kõrbe väikese liivakingu peale, 
paneb umbes 10 või 12 muna sisse ja haudub üksi ööajal; päeval jätab selle 
töö päikese hooleks. 

7. Leia igale lausele sobiv vaste. Märgi  sisse .

1. Nii kui meie kanad, kelle seltsist ta ka on. 
 ● Jaanalinnud on kanalised. 
 ● Jaanalind elab koos kanadega. 
 ● Jaanalinnud ja kanad on kodulinnud. 

2. Jaanalinnud elavad parvekaupa koos. 
 ● Jaanalinnud teevad koos parvele pesa. 
 ● Koos elavad paljud jaanalinnud. 
 ● Jaanalinnud ei lenda koos teistega. 

3. Muna on nii paks kui pooleaastase lapse pää. 
 ● Jaanalinnu munal on nii kõva koor kui pealuu. 
 ● Munad on nii suured kui pooleaastased lapsed. 
 ● Jaanalinnu muna on kuue kuu vanuse lapse pea suurune. 
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8. Muuda tekstilauseid. 

Muna kaalub kolm naela.  ...............................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Koor on kõva ja saab joogiriistaks pruugitud. 

.........................................................................................................................................

Munarebust võivad ennast kolm meest täita.  .................................................................

.........................................................................................................................................

Sinimustvalge algus
A. Taska raamatu „Sini-must-valge 100 aastat“ põhjal.

 29. septembril 1881. aastal said Tartu üliõpilase Aleksander Mohrfeldti 
[moorfelt] korteris Tartus kokku 20 üliõpilast ja üks vilistlane. Koosolekul otsustati, 
et Eesti Üliõpilaste Seltsi lipu värvideks saavad sinine, must ja valge. Värvid 
pidid meenutama Eesti ajalugu, rahvariideid ja loodust.
 Igal värvil on oma tähendus. SININE on kodumaa taeva värv. Lõuna-Eestis 
on sinised järved, põhja pool Virumaal aga sini-nimelised mäed. Noorikud ja 
neiud, emad, õed ja pruudid kannavad siniseid peakatteid ja seelikuid. Nii seatigi 
lipu põhivärviks sinine. Sinine värv tähendab rahva omavahelist usaldust ja 
truudust.
 MUST värv meenutab meie rahva musta ja piinarikast minevikku, kodumaa 
musta mulda ja rahvariide kuube. Mustaga tähistatakse ka võimu.
 VALGE värvi valikut põhjendati sellega, et eesti rahval on püüdlus 
valguse ja puhtuse poole. Nädalas on meil kaks päeva puhtusele, seega ka 
valgele pühendatud. Laupäev on saunapäevana ihule puhtuseks, pühapäev on 
kirikuskäimise ja meeleparanduse päevana hingele puhtuseks. Valge värvuse 
kasuks toodi ka eestlaste püüet hariduse ja vaimuvalguse poole.
 Esimese sinimustvalge lipu valmistamise kohta kirjutas Eesti Üliõpilaste 
Seltsi liige Aleksander Mohrfeldt järgmist: „Elasin seekord eesti keelemehe Karl 
August Hermanni juures ja seal oli lipu jutt söögilauas käsil. Proua Hermann 
haaras naiseliku edevusega mõttest kinni ja hüüdis jutu lõpul: „Mina muretsen 
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seltsile lipu!“ Ta tõmbas kaasa mõned eesti noorikud ja neiud ning 26. märtsil 
1884. aastal oli meil ilus siidriidest lipp üliõpilasseltsi korteris.“
 Sama aasta 4. juuni hommikul asuti Tartust Otepää poole teele. Kollase 
vankri ees oli kaheksa hobust, vankris kuus vilistlast ja 16 üliõpilast ning 
sinimustvalge lipp. Samal päeval pühitseti Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp Otepää 
kirikumõisas.
 Sellest kolmevärvilisest lipust – trikoloorist − sai meie rahvuslipp. 1922. aasta 
juunis kinnitati sinimustvalge Eesti riigilipuks. Nõukogude okupatsiooni ajal oli 
sini-must-valge trikoloori kasutamine riiklik kuritegu. Ka nende kolme värvi koos 
kasutamine oli keelatud.
 Alates 2004. aastast on 4. juuni riiklik tähtpäev – Eesti lipu päev.

1. Leia tekstist, kuidas on öeldud ühe sõnaga.

kooli lõpetanu −  .............................................................................................................

ihu puhastamise päev −  ..................................................................................................

kolmevärviline lipp −  .....................................................................................................

2. Kirjuta lausest puuduvad arvud.

Üliõpilaste koosolek otsustas .......................... aasta ......................... septembril, et 

Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuks saab sinimustvalge trikoloor. Ilus siidriidest lipp sai 

valmis ........................... aastal. Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp pühitseti .......................... 

juunil .......................... aastal Otepää kiriklas. Alates .......................... aasta juunist on 

sinimustvalge trikoloor Eesti Vabariigi riigilipp. 4. juunit – eesti lipu päeva − tähistatakse 

riiklik tähtpäevana alates .............................. aastast. Sellel aastal saab sinimustvalge 

...........................-aastaseks.

Kriipsuta maha, mis nendest aastaarvudest ei ole seotud Eesti lipu ajalooga? 

1888   1922   1981   1884   2008   1881   2004  1984
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3. Lahenda ristsõna loetu põhjal. 

1. Võimu tähistav värvus. 2. Üliõpilase perekonnanimi. 3. Truuduse värv. 4. Üks keelemees 
Hermanni eesnimedest. 5. Kohanimi, seal pühitseti üliõpilasseltsi lipp. 6. Puhtuse 
värv. 7. Üliõpilaste rühma kokkusaamine küsimuse arutamiseks. 8. Isamaa ehk ….. 
9. Üliõpilaslinn Eestis.
Vasakult paremale: …………………. on kolmevärviline lipp

1. Loe ajalehe artikkel. Jooni oluline teave.

Ajalooline lipp leidis Eesti Rahva Muuseumis uue kodu

Eesti Üliõpilaste Seltsi seitse väärikat värvikandjat sammusid täna pärastlõunal 
Eesti Rahva Muuseumi Veski tänava hoidla suunas. Noortel meestel oli austav 
ülesanne saata 132 aasta vanune seltsi sini-must-valge lipp selle uude – ja 
loodetavasti ka viimasesse – koju Eesti Rahva Muuseumi vastses hoones Raadil.
 Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) liikmed suundusid hoidla teisele korrusele. 
Ühisel jõul võeti sarkofaag lipuga kõrgelt riiulilt alla ning seejärel liiguti pühalikul 
sammul hoidlast välja. Sarkofaag asetati kaubikusse ning nii algas ajaloolise 
trikoloori viimane pikem teekond. 132 aastat tagasi oli seesama lipp viidud uhke 
kaheksa-hobuselise vankriga pühitsemiseks Otepääle.
 Eesti Rahva Muuseumi (ERMi) uue hoone uksel oli Eesti Üliõpilaste 
Seltsi (EÜSi) delegatsiooni ootamas muuseumi direktor Tõnis Lukas, kellega 
koos suunduti lipu eksponeerimiseks mõeldud väikesesse näitusesaali. ERMi 
peavarahoidja juhtimisel rulliti meie kõige esimene sini-must-valge lipp lahti ning 
pärast lipulaulu leidis trikoloor endale puhkepaiga suures vitriinis. «Ajaloolised 
kortsud jäävad sisse,» rahustas Lukas kohalviibinuid. Ega pressraua alla nii 
õrna kangast ei saadeta.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.
8.

9.
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 EÜSi esimees nentis, et nende lipp, mis juba 1918. aastal Eesti Vabariigi 
Ajutise Valitsuse poolt riigilipuks tunnistati, on teinud läbi pika ja kummalise tee. 
 «Oma nooruses tulid sa Otepäält Tartu tudengiellu. Võõraste eest peitsid 
sa end korstnajalas, ning nüüd on sinu rolliks ärgitada inimesi igapäevaelu 
tormamises meenutama suuremaid väärtusi. Samuti kasvatad sa Eesti noorsugu 
isamaalisusele. Olgu sul siin hea,» kõlas hüvastijätt.
 ERMi direktor rõhutas, et Eesti rahval on selle lipuga oma suhe – tegemist 
on püha lipuga. «Eesti Rahva Muuseumil on õnn olla selle lipu koduks juba teist 
korda. Nüüd siis lõpuks on ta kõigile vaadata,» ütles Lukas. 
 ERMi direktor on veendunud, et taolise tähendusega lipp peab olema 
avalikult eksponeeritud. «Ma arvan, et mehemeel on hakanud Eestis pisut kaduma 
ka sellepärast, et selts ei ole saanud oma lippu kõigile kogu aeg näidata,» rääkis 
Lukas. «Aga kui meie ümber on vähe otsustusjulgust, siis võibki minna nii, et 
järgmised põlvkonnad väsivad ära, nad ei tea, mille nimel võidelda. Selleks, et 
see mehemeel ei kaoks, on selle lipu õige koht rahva silmade all, lasteaialastest 
eakateni välja. Usun, et oli viimane aeg lipp rahvale näha tuua ja ERM on selleks 
parim koht. Ja annaks jumal, et see lipp oleks siin igavesti,» avaldas Tõnis Lukas 
lõpetuseks lootust. 

2. Leia allajoonitud sõnade tähendus sõnastiku abil. Kirjuta.

sarkofaag −  .....................................................................................................................

eksponeerima −  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kirjuta artikli põhjal lühikokkuvõte (5 lauset). Kasuta lühendeid.

Esimene sini-must-valge on nüüd ERMis hoiul

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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Eesti rahvuslik ärkamisaeg
Kokkuvõte

19. sajandil (1800−1899) kuulus Eestimaa Vene 
tsaaririigi koosseisu. 1816. aastal kaotati talurahva 
pärisorjus ja eestlased said endale perekonnanimed. 
Selle järel hakkas kujunema eesti rahvus, eestikeelne 
kultuur ja haridus. Ühe ärkamisaja suurkuju, 
Jakob Hurda, arvamus oli, et rahvusliku liikumise 
põhiülesandeks ja edasise arengu aluseks on rahva 
elujõud, mille juured on tema keeles ja ajaloos. 
 Rahvusliku ärkamisaja alguseks loetakse 
1857. aastal ilmuma hakanud eestikeelset ajalehte 
Perno Postimees, mida toimetas Johann Voldemar Jannsen. Ärkamisaja 
kesksed tegelased olid eesti soost kirjamehed, kirikuõpetajad ja koolmeistrid. 
Tuntuks sai Jannseni tütar Lydia Koidula oma luuletuste ja näidenditega. Jakob 
Hurt tegi algust rahvaluule ja vanavara kogumisega. Carl Robert Jakobsoni 
teene on eesti põllumeestele talupidamisjuhiste ja uuenduslike kooliõpikute ning 
ajalehe Sakala väljaandmine.
 J. V. Jannsen asutas 1865. aastal Tartus laulu- ja mänguseltsi Vanemuine. 
Vanemuises lavastati Koidula eestikeelsed näidendid ja seal pidas C. R. Jakobson 
oma kolm isamaakõnet.
 Ärkamisaja tippsündmuseks kujunes 1869. aastal Tartus toimunud esimene 
üldlaulupidu. Mõni kuu enne esimest laulupidu ilmus Jannsenilt laulupeo laulik, 
milles olid nii Koidula sõnadele loodud isamaalaulud ja ka „Mu isamaa, mu õnn 
ja rõõm“, millest sai Eesti hümn.
 Kultuuritegelastel tekkis mõte rajada kõrgem eestikeelne õppeasutus Eesti 
Aleksandrikool. Selle jaoks hakati rahva käest annetusi koguma. Venestamise 
tingimustes avati kool Põltsamaal 1888. aastal venekeelsena. 
 1880. aasta venestusreformid ja kultuuritegelaste omavaheline kemplemine 
ohustasid ärkamisaja saavutusi. Esile kerkisid uued poliitikud ja kirjamehed, 
kelle siht oli Eesti veelgi tihedam liitmine Venemaaga.

Jakob Hurt
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1. Kirjuta tekstist puuduvad arvud. Kasuta eelnevaid tekste.

Eesti rahvuslik ärkamisaeg sai alguse ....... . sajandi keskel. Ärkamisaja suurkujud olid 

eesti soost kirjamehed, kiriku- ja kooliõpetajad Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, 

Carl Robert Jakobson ja Lydia Koidula. 

Johann Voldemar Jannsen pani aluse eestikeelsele ajakirjandusele: ............... . aastal 

hakkas ilmuma Perno Postimees. Kui Jannsen Tartusse kolis, siis hakkas ta .............. 

aastal välja andma ajalehte Eesti Postimees. Jannsen asutas ................... aastal Tartus 

laulu-ja mänguseltsi Vanemuine. ................... aastal 

esietendus L. Koidula näidendiga „Saaremaa onupoeg“ pandi alus eesti kutselisele teatrile.

Kultuuritegelased kogusid eestikeelse aleksandrikooli rajamiseks annetusi, kuid 

................... aastal avati kool siiski venekeelsena.

Ärkamisaja tähtsündmus oli esimene üldlaulupidu, mis toimus Tartus ................... . 

aastal.

2. Loe saadud tekst.

3. Rahvusliku ärkamisaja suurkujud Eesti rahatähtedel (käibel 1992−2011). 
Kirjuta nimed pildi kõrvale.

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................
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4. Otsusta, mis ärkamisajast pärinev on meile tuttav ka tänapäeval. Märgi 
tabelisse ×. Põhjenda. 

Sündmus, asutus Ärkamisaeg Praegu

1. ajaleht Postimees × ×
2. Eesti Aleksandrikool

3. üldlaulupidu

4. laulu-ja mänguselts Vanemuine

5. Saku suurhall

6. Estonia

7. Pärnu Koidula gümnaasium

5. Lahenda ristsõna.

1. Eesti rahvaeepos. 2. Laulu-ja mänguselts Tartus 1865. a 3. Mees 500-kroonisel 
rahatähel. 4. Perno …. 5. Eesti rahva suurüritus, mis esimest korda toimus 1869. aastal. 
6. Kodumaa ehk … 7. Laulu ja mänguselts, mis asutati 1865. aastal Tallinnas. 8. Esimeste 
eestikeelsete ajalehtede toimetaja väljaandja. 9. Ärkamisaja tuntuim luuletaja.

Johann Voldemar Jannsen võttis väljendi maarahvas asemel kasutusse sõna 

.........................................................................................................................................

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
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MEENUTAME ÕPITUT

1. Otsusta, mis rahvaluulevorm see on. Kirjuta iga lause või katkendi järele 
/anekdoot, kõnekäänd, mõistatus, muinasjutt, muistend, naljand, rahvalaul, 
vanasõna /.

 Nagu viies ratas vankri all.            kõnekäänd

1. Rapla kihelkonnas Valtu vallas Kõpsoni karjamaa peal on kivi, mida kutsutakse 

Hundikiviks. ....................................................................................................................

2. Ülekohus ei seisa kotis.  ..............................................................................................

3. Ärimees küsib pojalt: „Kuidas sul koolis läheb?“ − „Suurepäraselt, ma pikendasin 

lepingut 7. klassiga veel aasta võrra ...............................................................................

4. Vares tahtis naist võtta. Ta nägi, et tihane on õige ilus lind. Vares läkski talle kosja. 

.........................................................................................................................................

5. Tuli nagu tuld tooma.  .................................................................................................

6. Kord ütles kirikuõpetaja. „Meie ei tohi kaevata, vaid peame sellega rahul olema, mis 

meil on“. Talutaat vastu: „Ega ma selle üle kurdagi, mis mul on, vaid selle üle, mida 

minul ei ole“.  ..................................................................................................................

7. Uni tuleb uksest sisse, langeb lapse hälli peale, lapse hälli ääre peale, kukub lapse 

kulmudele, langeb lapse laugudele, suleb kinni suured silmad. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Kirjuta näide ülesandes nr 1 puuduva rahvaluulevormi kohta.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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3. Lahenda mõistatuste ja kõnekäändude ristsõna.

1. Sada saarelehte, tuhat toomelehte, kaks kaanelauakest? 2. Siidikera, niidikera, seitse 
auku sees? 3. punane kukk katusel. 4. Kivine põld ja kivine ader, maa on must ja vaod on 
valged? 5. laseb leiba luusse. 6. puhub hambasse. 7. Päeval karjas, öösel orjas? 8. võttis 
jalad selga. 9. Üks vaat, kahesugune õlu sees? 10. Okkaline kui ohakas, ümmargune 
kui kera? 11. Mees mullas, juuksed väljas? 12. tegi sääred.

Folkloor on sõnaline ………………………………………

4. Tõmba maha, mis on loetelus vale. 

1. F. R. Faehlmanni muistendid on
 ● „Emajõe sünd“
 ● „Saaremaa onupoeg“
 ● „Koit ja Hämarik“

2. Eesti riigihümni autorid on
 ● J. V. Jannsen
 ● L. Koidula
 ● F. Pacius

3. Amandus Adamsoni tuntumad monumendid on
 ● „Vanemuine“
 ● „Kalevipoeg“
 ● „Russalka“
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5. Otsusta ühe lause põhjal, kellest on jutt. Kirjuta nimi ja tema fotol olev 
number. Kontrolli nimede õigekirja!

1. Ta oli Eesti Kirjameeste Seltsi president ja kirjutas ka arvukalt kooliõpikuid. 

......................................................................................, foto nr ............
2. Ta oli arst, kes kogus folkloori ja kirjutas „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ 

......................................................................................, foto nr ............
3. Tema suurt populaarsust eestlaste hulgas kinnitavad rohkem kui sada aastat rahva 
seas levivad mõnusad jutud. 

......................................................................................, foto nr ............
4. Ta abistas oma isa ajalehetöös, kirjutas luuletusi, mida C. R. Jakobson aabitsas avaldas.

......................................................................................, foto nr ............
5. Juba arstiüliõpilasena tundis ta huvi eesti keele vastu ja hiljem töötas ülikoolis ka 
eesti keele õppejõuna. 

......................................................................................, foto nr ............
6. Ta oli esimene eesti kutseline ajakirjanik ja rahvusliku liikumise esindaja, kelle 
eestvõttel toimusid ärkamisaja märkimisväärsed üritused.

......................................................................................, foto nr ............
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6. Kui lahendad tähtmõistatuse, saad teada, kelle foto peaks olema seitsmes. 

Kirjuta ruutu vastussõna esimene täht. 
1. Mis nime kandis esimene eestikeelne ajaleht?  
2. Mitmes üldlaulupidu toimus 1869. aastal Tartus? 
3. Mis linnas asub Eesti Rahva Muuseum (ERM)? 
4. Mis on Tartu linna läbiva jõe nimi?  
5. Mis oli Kreutzwaldi teine eesnimi? 
6. Mis nime kandis C. R. Jakobsoni toimetatud ajaleht? 
7. Mis Eesti linnas pühitseti Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp? 
8. Mis on nii endisaegne kaaluühik kui ka inglise rahaühik?  

Vastus: …………………………………………………………………..

Kirjuta tema kohta üks lause. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7. Millest need kõnekäänud räägivad? Leia sobiv väljend ja nummerda.

1. jalaga segada olema 1. väga palju olema

2. jalga keerutama  ...... põgenema 

3. jalge alla tallama  ...... tantsima 

4. jalga laskma  ...... suurt üllatust valmistama 

5. jalgadele tuld andma  ...... kuhugi jooksujalu minema

6. jalgu kõhu alt välja võtma  ...... arukalt millessegi suhtuma 

7. jalust rabama  ...... kedagi või midagi maha suruma

8. kahe jalaga maa peal seisma ...... kiiremale kõnnile sundima

8. Leia seletus väljenditele. Kirjuta.

jalgu järel vedama −  .......................................................................................................

jalgu seinale lööma −  .....................................................................................................

jalgu jääma −  ..................................................................................................................
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SÕNASELETUSI
A

aktuaalne − päevakorral olev
arhiiv – dokumentaalsete materjalide kogu
atleet – jõumees, rammumees

B
bareljeef – kõrgenditega mälestustahvel 
blondiin – heledapäine naine

D
delegatsioon – asutust esindavate inimeste 
rühm
detektiiv – salapolitseinik, nuhk
detektiivibüroo – ametiasutus,  kust saab 
tellida detektiivi

E
eha − õhtune valgus
eksponaat – muuseumis või näitusele 
väljapandud ese 
eksponeerima – midagi muuseumis või 
näitusel välja panema
emiir − valitseja tiitel islamimaades
ERM – Eesti  Rahva Muuseum, 
kultuuriloomuuseum, asub Tartus. 
Asutati 1909. aastal Tartus ja pühendati 
vanavarakoguja Jakob Hurda mälestusele.
EÜS – Eesti Üliõpilaste Selts, asutatud 
1870. aastal. 

F
fanaatik – inimene, kes oma huvialaga 
kirglikult tegeleb 
folkloor − rahvaluule; ka rahvamuusika 
ja -tants
folkloristika − rahvaluuleteadus 

G
gooti kiri − vana kirjastiil
guugeldama − Google’i otsimootori abil 
teavet otsima

H
haihtuma – olematuks muutuma
hilpharakas – rõivastusega eputaja, 
uhkeldaja  

K
kai – sadamasild 
kamber – väike tuba 
karjäär – 1) teenistuskäik, 2) lahtine 
kaevandus
kehkenpüks – kergats 
kihvt – vanasti: mürk, kõnekeeles: vahva, 
tore, äge.
kirikla – kirikumõis, pastoraat 
klanitud – sätitud, mukitud
koit –hommikuvalgus, agu, aoaeg, 
koiduaeg
kubjas – ametiisik mõisas, põllutööde 
ülevaataja

L
lake – lahja söök, lurr
liisk – loos
liisuheitmine – loosi tõmbamine või 
viskamine
liisutama − liisku heitma või võtma; loosi 
tõmbama 
lodi – 1) Peipsil ja Emajõel kasutatud laev; 
2) puidust praam kaupade veoks 
lustiline – lõbus, rõõmus
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M
matš − võistluskohtumine 
meedia  –  mass i teabevahendid : 
ajakirjandus, raadio, televisioon
membraan – õhuke vahesein.
mulgustama – augustama
multimiljonär – väga suure varanduse 
omanik
mühatama − korraks ebamääraselt („mh”) 
häälitsema
münt − metallraha
müsteerium – saladuslik, mõistatuslik 
toiming

N
nael – 1) kinnitusvahend; 2) endisaegne 
kaaluühik 409,5 grammi; 3) rahaühik 
(inglise nael-sterling £) 

O
okupatsioon − võõra riigi ajutine 
hõivamine teise riigi relvajõududega.

P
patrioot − isamaalane
pressraud – triikraud
pronks – kollakat värvi metall
puperdama - rahutult tuksuma, pekslema 
puud – endisaegne raskusmõõt; üks puud 
= 16,381 kg
põrm – kõdumuld; surnukeha maised 
jäänused
pärand − eelnenud põlvkondadest pärinev 
vaimuvara
pärandus – 1) kellegi pärandatud vara; 
2) surnud isiku vara kogum 

pärimus – traditsioon; põlvest põlve edasi 
antud kombed

R
repertuaar – mängukava 
roog – 1) toit, söök; 2) roog = pilliroog
rubriik – alajaotus, alateema
rüpp – süli; rüppe-sülle
rüü − rõivas, kehakate; aurüü – mingi 
heateo eest teenitud kehakate
rotund − ringikujuline ehitis või ruum

S
sahver – toiduainete panipaik
sarkofaag − kivist, metallist (surnu)kirst
seif – tule- ja sissemurdmiskindel raudkapp 
skulptor – kujur
skulptuur – raidkuju
sorts, sortslane – nõid, paharet
suikuma – uinuma, vaibuma
säilitama – endisel kujul alles jätma või 
alal hoidma

Ž
žongleerima – esemeid osavalt õhku 
pilduma ja lennult kinni püüdma

T
taies – kunstiteos
talong – kaart millegi saamiseks 
teomees – talust mõisasse saadetud 
töömees
testament − pärandamist tõestav dokument
tiba – natuke, pisut
trend − suundumus
trikoloor – kolmevärviline lipp
tross – metallkiududest köis
tunnel − maa-alune käik 
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tuuslar – Soome tuuletark
tübeteika − ümmargune tikitud müts
tüüfus − kõrge palavikuga kulgev 
nakkushaigus, rahvakeeles soetõbi

U
unikaalne – väga haruldane, ainulaadne

V
Vanaisa – taevaisa, taevataat, jumal
veebivärav – internetiportaal 
vemmal − malakas, kaigas; 
vemmeldama – vemblaga peksma 

vihmakass – peoleo 
vilistlane – mingi kooli lõpetanud isik
vitriin − klaasseintega kapp väljapanekute 
jaoks
volksatama – äkitselt ilmuma, vupsama
vurtsuvesi – limonaad või muu kihisev 
jook
väeti – vilets, hädine; 

Õ
õhutama – 1. tuulutama 2. mingile 
tegevusele ergutama
õitsetad – paned õitsema

Kuulamisülesanded
 „Kiigelaul“ (https://www.youtube.com/watch?v=VunhlnsTZeg)

Veli, hella vellekene,
tee meil kiike kiidumail. 
Ära tee oja otsa peale
ega kaevu kaldale. 

Neid läeb kiiku katsumaie,
kardab ojja uppuvat, 
kardab vette veerevada, 
kardab kaevu kalduda. 
 

Kiigu, kiigu kõrge’elle, 
üle õrre, pealta parde. 
Üle vastse varrude, 
üle tamme talude!

Mis säält kõrgelt näikse? 
Näikse kolme uibukest. 
Igan oksan ubinaida, 
igan ladvan laululind! 
Igan oksan ubinaida, 
igan ladvan laululind!

 

 „Õpi ootama“. Elasid kord kukeke ja kanake. Talvel kattus jõgi jääga ja kukeke 

tahtis sinna uisutama minna. Kanake ütles: „Oota ometi! Jää on alles nõrk“. Kukeke ei 

kuulanud õe sõna, vaid läks ikkagi uisutama.

 Jää oli veel nõrk ja murdus kuke raskuse all. Kukeke kukkus külma vette. Ta hakkas 

appi hüüdma: „Appi! Appi! Tule, õeke, aita mind välja!“ Kanake kuulis appihüüdu ja 

jooksis jõe äärde. Ta aitas venna kaldale.
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 Õhtul tõusis kukel palavik ja kanake kutsus arsti. Arst kirjutas kukele kibedat 

rohtu. Kukeke oli kaua aega haige ega saanudki jõele uisutama. 

 „Piibelehe-neitsi“. Liblikas lendas koos Piibelehe-neitsiga tamme alla. Lillehaldjas 

tuli liblika seljast maha ja astus maikellukese poole. Maja ukse ees oli seitse kellukat. 

Piibelehe-neitsi helistas kellukesi ja roheline leht avanes. Sealt vaatas välja kuldse 

krooniga piibelehe-kuningapoeg. Liblikas rääkis tüdruku eest: „Ma leidsin väikese 

lilleneiu. Ta nuttis, sest vihm uputas tema maja ära. Mina rääkisin talle majast tamme 

all, kuid ma ei teadnud, et siin elab keegi.”

 Piibelehe-prints ütles: „Sa meeldid mulle. Teeme pulmad, siis võime koos selles 

majas elada“. Liblikas hakkaski pulmi korraldama. Ta lendas heinamaale ja kutsus rohu-

tirtsud pulma. Kõik olid nõus tulema.  

 „Kodu“, Lydia Koidula

Meil aia-äärne tänavas,

kui armas oli see!

Kus kasteheinas põlvini

me lapsed jooksime.

 Kus ehani ma mängisin

 küll lille, rohuga,

 kust vanataat käe kõrval mind

 tõi tuppa magama.

Küll üle aia tahtsin siis

ta kombel vaadata:

«Laps, oota,» kostis ta, «see aeg

on kiir‘ küll tulema!»

 Aeg tuli. Maa ja mere peal

 silm mõnda seletas −

 ei poolt nii armas polnud seal

 kui külatänavas.

 „ Kadunud kuldne Lurich“. Seiklusjutu „Kuldne Lurich“ autor on Mika Keränen. 

Tema jutustusega „Varastatud oranž jalgratas“ tegid tutvust seitsmendas klassis. Selles 

loos asusid jalgrattavarast otsima viis Tartu Supilinnas elavat noort. Need olid Sadu, 

Reilika, Anton, Olav ja Mari ning prantsuse buldog Mati. Nad panid oma salaseltsile 

nimeks RAMPS. 
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 Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Eesti hümn.

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,

kui kaunis oled sa!

Ei leia mina iial teal

see suure, laia ilma peal,

mis mul nii armas oleks ka,

kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand

ja üles kasvatand;

sind tänan mina alati

ja jään sull’ truuiks surmani,

mul kõige armsam oled sa,

mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,

mu armas isamaa!

Ta olgu sinu kaitseja

ja võtku rohkest õnnista,

mis iial ette võtad sa,

mu kallis isamaa

 Kaks poissi aias. C. R. Jakobson. Mõisa aias nägin ma täna kaks poissi. Suurem 

seisis ühe ilusa lillipeenra ees, korjas hoolega ilusid kannikeisi ja köitis naad kena kimpu; 

veiksem istus tema kõrvas maa peal, hoidis üht veikest kirjut kutsikakest rüppes, silitas 

teda, vaatas vahel suurema poisi töö peale, ehk tõmbas kallist lillilõhna ninasse. Päikene 

paistis heledaste aida, tuule õhk oli soe ja selge, ning suure rõõmuga nägin ma mesilaisi 

ühelt õilmest teisi lendavat, ja kuulsin veel kaua lindusi puu ladvas laulvat.
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Soovitusi töötamiseks „Lugemik-tööraamatuga 8.klassile“
 Lugemik-tööraamat on koostatud põhikooli riikliku õppekava lihtsustatud õppetaseme 
järgi töötamiseks 8. klassis ja jaguneb kahte ossa. Tööraamatu juurde kuulub ka eraldi väljaanne 
– „Tarbetekstid“ – mida saab kasutada vastavalt loetud palale ja seatud õppeeesmärkidele. See 
osa on pühendatud enamlevinud tarbetekstide mõistmise ja koostamisoskuse kujundamisele ja 
peaks sisult olema seotud loetud tekstidega (nt avalduse koostamine tegelase nimel, seletuskirja 
kirjutamine kirjeldatud sündmuse põhjal vms). Tarbetekstide osa on mõeldud kasutamiseks kahe 
õppeaasta vältel, võimaldades 8. klassis vajalikke ning lugemistekstidega sobivaid  tarbetekstide 
liike valida ning 9. klassis õpitut kinnistada ja uute koostamist ja kasutamist juurde õppida.
 Tööraamatu autorid ei sea piiranguid ja pigem soovitavad valida tekste laste oskuste 
taseme, huvide ja õpetaja enda eelistuste järgi. Tekstid on tööraamatusse valitud nii, et esindatud 
oleksid võimalikult erinevad žanrid. Võib tunduda, et tekste on palju. Rõhutame, et materjal 
ei olegi mõeldud kaanest kaaneni läbi töötamiseks, vaid valikuks. Enamgi veel − eeldame, et 
õpetaja toob õpilastele lugemiseks ka oma kodukohta puudutavaid tekste ja päevasündmusi 
kajastavat materjali. Sama kehtib tööülesannete kohta. Tekstid annavad palju laiema võimalusi 
harjutuste sooritamiseks, kui tööraamatus esitatud. Iga pala lõpus on võimalik vastata erilaadsetele 
küsimustele, kujundada oskust ise küsimusi esitada, suunata teksti pealkirja põhjal sisu oletama ja 
hiljem oma oletusi kontrollima. Õpetajal tuleks jälgida lihtsustatud õppekava eesti keele ainekava 
(vt http://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/02/Eesti-keel-lihtsustatud-
%C3%B5ppes.pdf ) ja ehitada tund tekstidele toetudes üles selliselt, et oodatavad õpitulemused 
oleksid saavutatavad.  Kindlasti tuleks ära kasutada tööraamatusse uudse võttena lisatud 
kuulamisülesanded, mis peaksid arendama õpilaste suulise kõne taju. Kui võimalik, otsida juurde 
professionaalsete näitlejate esitusi. Kuulamise põhjal saab sooritada palju enam ülesandeid, kui 
tööraamatus olemas. Interneti kasutamist saab suunata mitmesugustel eesmärkidel. Lapsi tuleb 
juhtida sõnade selgitusi otsima sobivatelt lehekülgedelt (nt www.eki.ee). Võimalik, et vajalikuks 
osutub ka täiendavate kirjandusmõistete selgitamine, mille kohta materjal tööraamatus ei ole. 
Väga vajalik oskus, mida vanemates klassides kujundada tuleb, on konspekteerimine. Juba 
teksti lugemise käigus tuleks õpetaja juhendamisel teha märkmeid teksti servale. Märkmeid 
tuleb hiljem kasutada teiste tööülesannete sooritamiseks.  Kõnearendusliku töö üks valdkond 
on jutustamisoskuse kujundamine. Tööraamatus on mõningaid võtteid, et abistada sidusa teksti 
loomisel, kuid neist kindlasti ei piisa. Kuna vaja on õppida jutustama detailselt, kokkuvõtlikult, 
midagi valides, on õpetajal kohustus pakkuda tuge just valitud jutustamise jaoks. Jutustamise 
kirjalikuks vormistamiseks tööraamatutes ruumi eraldatud pole, neid ülesandeid saab õpetaja 
lastele oma äranägemise järgi anda ja lapsed võivad jutustusi kirjutada vihikusse. Jälgida tuleks 
vaid seda, et lapsed ei peaks jutustama tekste, kus on palju dialoogi, sest need tekstid ei ole 
jutustatavad tekstid.
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