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Killuke loodust  
Ott Arder

ON MEIST IGAÜKS KILLUKE LOODUST

1. Mis sõnadega iseloomustab 
luuletaja Eestit?

 ● kliimat ........................................

 ● suve ............................................

 ● sügist ..........................................

 ● septembrikuud 

 ● talve ...........................................

2. Mis on sinu lemmikaastaaeg? Kirjuta selle kohta viis tunnust.

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

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

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

Kuidas veel saaksid selle kohta öelda? 
Kirjuta. 

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

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

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

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

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

On meist igaüks killuke loodust. 
Mere ääres on lapike maad.
Kliima Eestimaal pole just soodus,
õige heitlik ja karm on ta laad.

Saabub kevad ja üürike suvi.
Lokkab lopsakas rohelus taas.
September on hall nagu tuvi
ja peatselt on halladki maas

Suveootuses kivises linnas
möödub sajune sügis ja talv.
Soojad villased hilbud on hinnas
ja kollane vietnami salv*.

* Vietnami salv − Kuldtähe palsam, tugeva lõhnaga külmasalv. Seda kasutakse nohu, pea-ja kõrvavalu 
korral.
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Jägala juga 

Juga on järsk jõevee langus, kus vesi kukub jõesängis olevalt astangult. 
 Eestis on üle 30 joa, neist enamus asub Põhja-Eesti jõgedel. Joad on meie 
loodusväärtused, neist enamik on kaitse all. Eesti kõrgeim on Valaste juga. Eesti 
inimestele ja külalistele pakuvad huvi ka Jägala, Keila, Joaveski ja Narva juga.

1. Mida saad interneti abil teada Jägala joast? Täida lüngad.

 Jägala juga asub Jägala jõel ............................ maakonnas, Tallinnast umbes 

................ kilomeetri kaugusel. Jägala jõgi suubub ............................. lahte. Joa kõrgus 

on umbes .................. meetrit. See on Eesti kõige .......................................................

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

 Jägala juga on looduskaitse all, selleks loodi 1959. aastal  ...................................

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

 Kui seista Jägala silla juures, ei saa arugi, et siit ainult ühe kilomeetri kaugusel 
on juga. Kui oled jõudnud mõnesaja meetri kaugusele, siis võib kuulda langeva vee 
kohinat ja näha joa kohal kerkivat uduvihma pilve. Kui oled kohal, siis näed, et tasane 
ja sile paene jõepõhi järsku katkeb ning lõpeb kõrge järsakuga. Ligi 8 m kõrguselt alla 
langev vesi moodustab laia veekanga, mis all muutub märatsevaks veemassiks.
 Mõlema kalda all tekivad suured keerised, mis suunduvad uuesti joa alla kokku. 
Siis tormab vahutav vesi üle kivide ning suurte paepankade edasi. Pöörleva jõevee 
jõust annavad tunnistust lahtirebitud ja väljapaisatud kivitükid.
 Joa peal on vesi madal, kuid vool siiski tugev. Vanasti käis siit üle jõe hobutee. 
Vanemad inimesed teavad rääkida, 
et joal olnud mitu õnnetusjuhtumit. Nii 
olevat 1916. aasta kevadel vesi viinud 
ühe voorimehe hobuse ühes vankriga 
joast alla.
 Omapärast vaatepi l t i  pakub 
Jägala juga talvel, mil tardunud veest 
moodustub päikese käes sillerdav 
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suurte jääpurikatega jääsein. Joa servast alla rippuva jää ja joaseina vahele tekib 
tunnel.
 Kõige suuremate Põhja-Eesti paekaldalt laskuvate jõgede energia on rakendatud 
inimeste teenistusse. Nii on ka Jägala joa veed taltsutatud joast umbes pool kilomeetrit 
ülesvoolu jääva tammiga. Inimese huvi äratas Jägala joa vee-energia mitu sajandit 
tagasi. Nii on teada, et juba 1240. aasta paiku asus joa juures veski.
 Jägala juga tasub külastada kevadise ja sügisese suurvee ajal, sest siis on avanev 
looduspilt kõige maalilisem.

2. Sõnadel tamm, juga ja keeris on mitu tähendust. Selgita. Vajaduse korral 
kasuta sõnaraamatu abi.

3. Leia lausele sobiv lõpp. Märgi  sisse .

1. Jägala juga asub Jägala sillast 
 ● mõnesaja meetri kaugusel. 
 ● 200 meetri kaugusel. 
 ● ühe kilomeetri kaugusel. 

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

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

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

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

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

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

tamm

juga

keeris
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2. Et kasutada Jägala joa energiat, ehitati tamm
 ● joa alla. 
 ● umbes pool kilomeetrit Soome lahe suunas. 
 ● 500 meetrit ülesvoolu. 

3. Vanasti asus joa juures
 ● elektrijaam. 
 ● vesiveski. 
 ● hobutall. 

4. Jooni tekstis kohad, mida pead oluliseks teabeks Jägala joast. 

5. Mida sina Jägala joast räägiksid? Kirjuta märksõnad. Jutusta.

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

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

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

6. Reisimine on huvitav. Eriti tore on, kui saad sõita kusagile välismaale. Kuid 
ka Eestimaal on ilusaid kohti.  
Loe, mida rääkis meile Tiia.

Möödunud suvel tuli tädi Eerika Ameerikast meile külla. Sõitsime temaga mööda 
kauneid Eestimaa linnu ja asulaid. Kui tagasi Tallinna olime jõudnud, kirjutas tädi 
Eerika oma Rootsis elavale õele kirja. Ta palus mul vaadata, et kas kõik sai õigesti.

Tere, armas sõsar!        Tallinnas, 3. juulil

   Ma käisin Tiia perega Eestimaad avastamas. Tahan nüüd oma muljetest ka Sulle 
teada anda. Tallinnast sõitsime Pernau poole, selle lähedal oli kena koht Zindy. Küll need 
väikesed teed on ikka tolmused! Väga hea oli end kosutada Filjandi järves. Reisisime 
edasi ja teele jäi ilus Zan Gas Te loss. Otsustasime suuna võtta Phaipsi järve poole. 
Sealkandis oli suurepärane a la Ckivy loss. Callaste kalurite käest saime osta maitsvat 
suitsulatikat. 
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  Siis hakkas reuma mind kiusama ja me võtsime suuna tagasi põhja poole. Tahtsime minna 
ka onutütre juurde, ta elab Qsalus. Kahjuks läks meie auto d´ABBA juures katki. Edasi 
tuli sõita rongiga. Ja siis varsti nägimegi rongiaknast Las Namäed. 
  Ilus reis oli! Järgmisel aastal tulen jälle kallist isamaad külastama! Loodan, et siis 
oled Sinagi koos minuga. 
           Kallistades Eerika

7. Otsusta, kas sellised kohanimed on Eestimaal ka tegelikult olemas. 

Milliseid kohti tädi külastas? Kirjuta kohanimed õigesti!

Pernau Pärnu

Zindy

Zan Gas Te

Filjandi

Phaipsi

a la Ckivy 

Callaste

Qsalu

d´ABBA

Las Namäe

8. Kuulamisülesanne. Kuula õpetajat. Kirjuta puuduvad sõnad.

 
Valaste juga

Valaste juga asub Ida-Viru maakonnas ja on Eesti ..............................  juga. Juga saab 

vee Valaste ...................................... , mida inimesed kutsuvad Suurkraaviks. Rahvajutt 

pajatab ......................................... , kes olevat Valaste oja kaevanud. Seetõttu kohalikud 

arvavadki, et Valaste oja on loonud  .............................................................................  . 

.........................................................................................................................................
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Kõige ilusam vaatepilt Valaste joale on kevadeti ja …………………….. ajal. Eriti 

kaunis on juga …………………………., kui merelt puhuvad põhjatuuled. Siis tekib 

veepritsmetest läheduses asuvatele puudele …………………………………... .

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

Külastajatele on ehitatud vaateplatvorm, millelt saab ……………………... jälgida. Aga 

vaateplatvorm muutus külastajatele ohtlikuks, sest …………………………………… 

oli aluse ümbert pinnast ära uhtunud.

Kitsetall saab uue kodu
Holger Pukk

katkend jutustusest „Kes tulistas?“  

1. Tähista tekstis teave looma välimuse ja käitumise kohta.

Esimene tutvus
 Mul tuleb meelde, kuidas mina esimest korda kitsega 
tutvust tegin. Mis ma võisin olla … Noh, nii seitsme-kaheksa 
aastane poisipõnn. Isa oli mul metsavaht. Ühel õhtul tuleb 
koju, mingisugune komps vihmapalitu hõlma all kaenlas. Ja ise 
kangesti muheda näoga. Meil õega muidugi kohe asi selge: 
miski suur uudis peab tal kaasas olema. Ei taat muidu niisama 
muheleks: ta oli meil väga tõsine mees. Ei nalja natukestki.
 Kohmitseb, kohmitseb. Palitusabast jooksevad veeojad 
põrandale. Ema pistab juba tõrelema, et ei märka ka 
vööruses palitut maha võtta … Kui äkki poetab isa hõlma 
varjust põrandale väikese armetu ja märja loomakese!
 Vaatame: kehal heledad laigud, jalad pikad ja 
peenikesed nagu kepid – kes muu kui kitsetall!
 Meie muudkui ah! Ja oh! Ja kust sa said? Emal läks puhas 
põrand päris meelest ära. Muudkui kitse ümber nagu meiegi.
Isa kuulnud metsa veeres koerte klähvimist ja läinud vaatama, 
et mis seal lahti on. Just parajal ajal. Kitsetall seisnud ja 
värisenud. Kaks krantsi just kintsu kargamas.

 
 
 
 

  

 

  

kitsetalle välimus

  

 

  

  



11

 Eelmisel päeval oli 
metsas jahti peetud ja 
mehed olid rääkinud, et 
kitseemale said pihta, 
aga tall kadunud metsa 
ära. Küllap seesama 
n ü ü d  s i i n  k o e r t e 
kimbutada oligi. Ja isa 
oli võtnud ta hõlma alla. 

Muidu ei tohi metsast leitud talle ilmaski kaasa võtta ega isegi 
puutuda. Inimesi märgates läheb kitseema küll eemale, aga 
pärast tuleb talle juurde kohe jälle tagasi. Juhtub aga mõni 
väiksem loom, nagu rebane, peale sattuma, siis seda kitseema 
ei pelga. Ta kostitab tülitajat nii valusate jalahoopidega, et 
see vingudes sääred teeb.
 Nojah. Mäletan, et ema otsis kohe kummiluti ja tõmbas 
selle piimapudelile otsa. Lutt pisteti kitsele suhu ja … ja varsti 
oli pudelil põhi peal.
 Siis hakkas isa kitsele pesa tegema. Tõi sületäie jalakaoksi 
ja pani tuppa nurka.
Kits kohe krõp-krõp-krõp sinna. Ja laskis jalakaseemnetel 
hea maitsta.
 „Noh, ei see enam surma peale mõtle. Sööb ja joob ja küll 
ta kasvab kah!“ ütles isa, kui me õhtul magama minnes kitse 
pärast mures olime.
 Nii ta jäigi meile. Päevaks viisime aeda, õhtul tõime jälle 
tuppa tagasi. Meil õega oli nüüd üks amet juures. 
 Käisime metsast kitsele värsket rohtu, puulehti ja 
igasuguseid taimi toomas. Aga ega ta kõike, mis me kokku 
tassisime ja talle pakkusime, ei söönudki. Valis kõvasti. 
Missugune kraam alles jäi, seda me teisel päeval enam ei 
toonud. Mustikad läksid kogu varre ja lehtedega. Niisamuti 
ei jäänud kanarbikututtidest midagi järele. Ka haavalehti ei 
jätnud ta kunagi söömata. Siis veel maitsesid talle viljaterad, 
kartulid, naerid, leib, suhkur ja ka makaronid.

 

kitseema käitumine

  

  

 

  

kitsetalle toit

  

  

  

 

toit

maiused
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 Imestasime, et ise nii pisike alles, aga kuidas ta kõigist 
neist kõvadest toitudest jagu saab. Isa seletas, et kitsetallel 
on juba sündides paarkümmend hammast suus. Mis tal siis 
viga makarone ja suhkrut krõbistada. Need on piimahambad, 
nagu lastel ikka. Poolteise aasta pärast langevad välja ja 
nende asemele kasvavad pärishambad.
 Nii et, jah kits on suur maiasmokk ja toidu suhtes väga 
nõudlik. Seepärast valibki oma elupaigaks niisuguse koha, 
kus taimestik on hästi rikkalik ja mitmekesine. 
 Kits harjus meiega täiesti ära ega peljanud kedagi. Kõndis 
kips-kõps kannul nagu koerakutsikas. Ja kui hea ajataju tal 
veel oli. Pea või kella eest!
 Piima sai talle algusest peale antud kolm korda päevas 
enam-vähem ühel ja samal tunniajal. Teinekord tuli midagi 
vahele või läks kitse piimakord parajasti meelest ära. Aga 
ega kitseke ise unustanud! Kui lutiaeg käes, kõpsis kohe 
köögiriiuli juurde ja nuuskis oma lutipudelit.
 Sõber oli küll, aga õhtul videvikus „tuli metslooma vaim 
sisse“ nagu isa ütles. Meil oli majas pisike tühi ruum. See sai 
kitse elukorteriks. Igal õhtul tõime ta süles aiast sinna. Kui 
aga toomine hilja peale jäi või kui mõni asi teda pimedas oli 
erutanud, siis ei lasknud ka oma inimesi enam ligi.
 Elamine oli meil metsa sees. Õue jätta ööseks ka ei võinud. 
Sel ajal oli ümberringi hunte liikvel. Aga tee mis tahad, kits 
kätte ei anna. Jää või ööseks õue valvama!
 Siis tuli isal hea mõte. Läks Kitsule – nii me teda hüüdsime 
– rahulikult üsna lähedale ja viskas siis talle mõne riidetüki 
või nööriotsa selga. Kits hakkas seda kohe uudishimulikult 
uurima. Isa aga kahmas ta sel ajal sülle. 
 Kavalus oli tulus, aga seda sai ainult üks kord kasutada. 
Kitsu pidas meie nõksu meeles. Teist korda teda sama võttega 
enam haneks ei püüdnud. Kui sul oli eelmisel päeval hele 
särk seljas, siis teisel päeval ei lasknud ta heledat särki nähes 
isegi nii ligidale, et talle midagi selga oleks saanud visata 
 Eks me siis nuputasime iga kord jälle midagi uut, et Kitsut 

  

hambad

elupaik

 

 

ajataju

 

  

eluviis

 

  

vaenlased

  

  

 

mälu
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sülle kahmata. Sellest janditamisest saime lahti alles siis, kui 
isa majale aia ümber tegi. Siis võis Kitsu nii nagu tahtis toa 
ja aia vahet seerida.
 M-jaa … Üks naljalugu selle meie Kitsuga tuleb veel 
meelde. Sauna meil ei olnud. Laupäeva õhtul tõi isa suure 
puuvanni kööki ja seal me end siis küürisime. Kitsu oli muidugi 
igal pool ninapidi juures. Katsus hambaga seebitükki, nätsus 
märga nuustikut. Nuuskis vahtu ja limpsis vett.
 Ükskord mõtlesime, et tõstame Kitsu kah vanni. Mõeldud 
tehtud. Isa hoidis kitsel kaela ümbert kinni, ema pesi. Hõõrus 
seepi talle kasuka peale ja nühkis vahule.
 Kitsu oli üleni vahuga koos nagu lumivalge lammas. Ja 
sealjuures täiesti rahulik. Küllap mõnules. Hea soe vesi, 
nühitakse ja kratsitakse. Miks see ei peaks meeldima!
 Isa võttis juba ühe käe Kitsu kaela ümbert ära. Et mis siin 
ikka karta, et ta lähe kuskile. Aga siis äkki kargas meie valge 
Kitsu hopsti! üle vanni ääre põrandale. Ja kohe raputama. 
Kogu köök ja meie olime üleni seebivahutorte ja pritsmeid 
täis.
 Alguses me siunasime, aga pärast naersime nii, et silmad 
märjad.
 Jah see oli niisugune lõbus lugu. Aga üks teine lugu oli 
palju tõsisem.
 Uusaasta sai läbi. Kuusk ajas okkaid ja ema ütles, et 
võtame ehted ära, siis isa lööb pärast kiiniga oksad küljest.
 Meil õega oli natuke kahju küll, nagu ikka, kui kuuske 
hakatakse toast välja viima. Aga polnud parata. Ema korjas 
ehteid ja küünlaid kõrgemalt, meie madalamalt. Muidugi oli 
Kitsu ka selle töö juures abiks.
Proovis hõbepaberist härmatist, krõbistas präänikuid ja 
maitses küünlaid.
 Emale see mõistagi ei meeldinud ja ta kihutas Kitsu üsna 
kurjalt eemale.
 Kitsu kargas teise seina äärde ja sattus otsejoones peegli 
ette. Eks sealt paistis teine kuusk! Ja veel üks võõras kits 

 

uudishimu

 

 

  

vannimõnud

  

  

  

 

 

  

uudishimu
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kah päris siinsamas! 
 Kes neid looma reageeringuid täpselt teab ja seletada 
oskab.
 Igatahes käis äkki igavene klirin ja kõlin. Ja meie suur 
peegel oli põrandal kildudeks.
 Eks Kitsu oli pea ees peeglisse karanud. Endal polnud selle 
tüki peale muud viga midagi, kui et nina oli lõhki ja esimesed 
jalad kriimustatud. 

1. Leia ja jooni väljendid, mis on sulle võõrad. Kirjuta.

  

  

  

 

 ● .........……………………………………………………………………………..

 ● ........……………………………………………………………………………

 ● ........……………………………………………………………………………

 ● ........……………………………………………………………………………

 ● ........……………………………………………………………………………

Otsi tundmatute sõnade tähendus. Kasuta interneti või sõnaraamatu abi. 
Kirjuta. 

2. Loe, mida said teada kitse

 ● kuulmise, haistmise, nägemise ja maitsemeele kohta.
 ● mälu kohta. 
 ● uudishimu kohta.
 ● vaenlaste kohta.
 ● käitumisest ootamatutes olukordades.

3. Arutle. 

1. Kuidas saad aru isa ütlusest „Kitsele tuli metslooma vaim sisse“?
2. Mille poolest erines kitse elu kodus tema elust metsas? Too näiteid.
3. Kas metsavahi pere tegi õigesti, kui kitsekese koju võttis? Põhjenda.
4. Miks ei soovitata metslooma kodus pidada?
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Kitsetall mäletab oma sõpru

1. Loe. Mille kohta annavad teavet tekstis markeeritud 
väljendid? 

Ühel pühapäeva hommikul oli niimoodi, et ema talitas loomad 
ära ja pistis köögis tule pliidi alla. Kohvikann sai vee sisse 
ja rändas keemist ootama. Mõned teised kastrulid kah veel 
… Et aeg oli alles varajane, läks ema tuppa tagasi ja viskas 
veel vähekeseks pikali.
 Ema toimetamine oli isal une ära ajanud. Mõtles, et saapad 
ootavad parandamist, teeb selle töö õige enne hommikust 
kehakinnitamist ära. 
 Tõusiski üles ja läks kööki. Eks Kitsu kuulis kobinat ja 
uudishimulik nagu ta oli, tuli kohe akna taha vahtima. Isa tegi 
ukse lahti ja lasi looma sisse. 
 Esimene töö oli Kitsul kõik toolipõhjad ja ukse käepidemed 
üle nuusutada. Eks ta tahtis teada, kas mõni võõras pole 
köögis käinud. Kitsel on väga hea haistmine. Isa rääkis, et 
mõnikord võtnud ka siis veel võõra lõhna kinni, kui võõras 
päev tagasi oli käepidet peos hoidnud või kuskil istunud. 
Seda olnud kohe näha. Kitsu hakanud siis erilise hoolega 
nuuskima ja just neid asju, mida võõras käsi oli puudutanud.
 Nägemine pole kitsedel eriti kiita. Umbes nagu inimesel. 
Teinekord juhtub isegi nii, et kui seisad näiteks metsas puu 
taga, pea ja õlad väljas, ja ei liiguta, siis ta allatuult tulles 
sind ei märkagi. Jookseb mööda, ja sa võid teda niimoodi 
täitsa ligidalt silmitseda. Öeldakse, et liikuvat märki näeb kits 
paremini kui seisvat. Iseasi, kui tuul lõhna ninasse toob. Siis 
sa teda juba ei peta! Haistmine on tal ainult veidi nõrgem kui 
heal linnukoeral.
 Nojah … Sel hommikul tegi Kitsu kah revisjoni ära.
Kedagi polnud köögis käinud ja Kitsu tuli isa juurde, nina pikal, 
saapaparandamist õppima. Katsus hambaga nahatükke, 
nuuskis põlle ja haamrivart. Isa kartis, et koputab talle viimati 

2. Vali sobiv 
(haistmine, 
nägemine, 
uudishimu, mälu, 
reageerimine 
ohule, 
usaldamine) ja 
kirjuta.

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

uudishimu

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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koonu pihta ja laskis Kitsule vastu nina nipsu. See peletas 
uudishimutseja eemale.
 Kits vaatas natuke aega keset kööki ringi. Justkui pidas 
plaani, et mis asja võiks järgmiseks ette võtta. Siis märkas, 
et toa uks on praokil. Ja kohe krõp-krõp-krõp sinna piiluma. 
Pragu oli kitsas, kahe silmaga ei näinud, siis keeras pea viltu 
ja piilus ühe silmaga. Piilus, piilus ja kus äkki kargas uksest 
eemale kõrgele õhku! Ja otse pliidi peale!
 Jalad läksid siuhti alt ära ja kits kõhuli. Kohvikann ja teised 
potid-kastrulid lendasid kolinal-mürinal põrandale. Tuline 
pliidipealne susises ja vusises mis hirmus. Köök oli korrapealt 
aurupilvi täis.
 Isa pillas saapa põrandale ja kargas püsti, et ehk on Kitsul 
abi vaja. Aga kits oli juba krapsti pliidilt maas ja pani nagu 
kuul uksest õue. 
 Selle möllu ja kolina peale jooksis ema kööki, endal silmad 
ähmi täis, et mis nüüd lahti on?
 
 Ema ärganud äkki üles, mõtelnud, et on kauaks tukastama 
jäänud, ja tõusnud voodis järsku istuma. Eks seesama 
ootamatu liigutus panigi meie Kitsu nõnda perutama ja 
kastruleid pilduma.
 Üllatudes või ehmudes kaotab metskits pea ja kargab ikka 
kõigi nelja jalaga kõrgele üles. Alles siis punub minema. Kiire 
jooksu ajal hüppab ta mehekõrgusest takistusest lahedasti 
üle. Ja võib teha ka väga pikki hüppeid. 
 See oli siis see pühapäevahommikune pahandus ja trall.
 Kitsu elas meil vist paar aastat. Siis ütles isa, et see pole 
ikka õige asi, et metsloom sedasi ära rikutakse. Muudkui 
üks poputamine ja silitamine. Pärast ei karda enam ühtki 
inimest ega koera ja igaüks võib ta palja käega kinni võtta. 
Metslooma koht on metsas. Oleks pidanud Kitsu juba varem 
sinna tagasi viima.
 Meie ajasime, emaga eesotsas, muidugi pilli, aga isa jäi 
enda juurde kindlaks ja viis Kitsu metsa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................
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 Hulk aega polnud tast kippu ega kõppu kuulda. Siis ühel 
õhtul oli väljas kõva torm ja vihma kallas nagu oavarrest. 
Istusime kogu perega köögis laua ümber, sõime õhtust ning 
ajasime juttu. 
 Korraga ütles isa: 
 „Kuss! Olge tasa!“
 Kuulatasime kõik.
 Varsti kostis selgesti tok-tok-tok vastu ust. 
Isa tegi ukse lahti ja sisse hüppas Kitsu! Üleni märg nagu 
vette kastetud. Seisis jalad harkis keset kööki, liigutas erksalt 
oma suuri kõrvu ja nuusutas hoolega.
 Vist jäi lõhnadega rahule. Raputas enda kõigepealt kuivaks. 
Meid pritsis muidugi märjaks. Ja siis läks otsejoones köögiriiuli 
juurde, kus ta lutipudel kunagi seisis. Kus on loomal ikka 
mälu! Pudelit muidugi enam polnud.
 Siis tuli keset põrandat. Vedas ninaga õhku. Ja hopsti! 
Oligi kõigi nelja jalaga keset söögilauda! Pistis nina piimasupi 
kaussi ja hakkas rahumeelega sööma – justkui oleks just 
tema meie õhtusöögilt puudunud!
 Olime selle üle, et Kitsu meid hädas üles otsis, nii rõõmsad, 
et ei märganud temaga pragadagi. Aina vahtisime, kuidas 
supp kausis vähenes. Viimaks põrutas isa ta laua pealt maha.
 Järgmisel hommikul oli torm üle ja meie Kitsu traavis jälle 
metsa tagasi.
 Mõni aeg hiljem tuli ta teist korda meilt abi otsima.
 See oli talvel. Pliit oli meil vana ja kehva tõmbamisega. 
Tihtilugu juhtus nii, et kui ema tegi tule alla, hakkas hirmsasti 
suitsu sisse ajama. Lõi köögi kohe maani suitsu täis. Siis ei 
aidanud muud, kui tuli köögiust natuke aega lahti pidada, et 
toss välja läheks ja pliit tõmbama hakkaks. 
 Eks nii oli seegi kord.
 Vesistasime silmi ja põhjasime pliiti, kui korraga miski hall 
kogu nagu visati välisuksest kööki.
 Kitsu!
 Isa oli kõige krapsum. Hüppas kohe uksest õue. Ja nägi 

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

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

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

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

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

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

...............................
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veel, kuidas üks võsavillem meie aia tagant metsa poole 
tagasi traavis.
 Kõik oli selge. Hunt ajas Kitsut taga. Kitsu aga jooksis 
meie juurde varju. Teadis ära, kust kaitset otsida.
 Vaatasime Kitsu üle. Muud viga polnud tal midagi, ainult 
nahk oli palav mis hirmus. See ongi kitsede kõige suurem 
õnnetus, kui juhtub sügava lumega talv olema. Tagaajajate 
eest põgenedes hakkab kitsel lumes sumades väga palav. 
Vaenlase käest pääsenud, heidab lumele, külmetab, saab 
kopsupõletiku ja ongi kitse päevad loetud.
 Kitsedel on niisugune komme, et enne puhkama heitmist 
kaabivad lume ära ja heidavad siis, jalad kõhu all, palja maa 
peale. Suvel kaabivad isegi rohukamara ja sambla alt ära, 
mullani välja.
 Kui aga lumi on sügav, siis nad oma peenikeste jalgadega 
ei jõua endale niisugust koobast kaevata, mis maani ulatuks. 
Ja külmetavadki, eriti veel siis, kui nahk on enne kuumaks 
aetud. 
 Sellepärast hukkubki lumerohketel talvedel nii palju kitsi 
meie metsades. Toitu on vähe ja ka õiget puhkamispaika ei 
saa endale teha.
  Kitsu jäigi terveks talveks meile. Ei me teda enam ära 
lasknud. Huntidele kiskuda ja hulkuvatele koertele taga ajada. 
Pealegi tegi ilm vahepeal sula ja siis kohe uuesti külma. Lumele 
tõmbus kooruke peale. See on jälle kitsedele nuhtluseks.
 Neil ju teravad sõrad ja peenikesed jalad. Vajuvad 
lumekoorikust läbi nagu kepid. Kooriku teravad servad aga 
kraabivad jalad verele ja lõikavad isegi kõõlused katki. Huntide 
või koerte eest ei pääse niisuguse koorikus lumega kuigi 
kaugele. 
 Elas Kitsu talve meil üle. Kevadel aga hakkas metsa 
igatsema ja me lasksime tal minna. Rohkem me Kitsut enam 
ei näinud. Küll ootasime talviti, et ehk tuleb kergema elu peale, 
aga ei tulnud.

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

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

...............................
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1. Otsi väljendite tähendused. Kirjuta.

 kehakinnitus – toit, söök

 teeb vingudes sääred –  .............................................................................................

 tegi revisjoni –  ..........................................................................................................

 tuli nina pikal –  ........................................................................................................

 kaotab pea –  .............................................................................................................

 kallas nagu oavarrest –  .............................................................................................

 polnud kippu ega kõppu kuulda –  ............................................................................

 ajasime pilli –  ...........................................................................................................

 põhjasime pliiti –  ......................................................................................................

2. Otsusta, mis nendest väljenditest on kõnekäänud. Märgi  sisse K

3. Mis allikast leidsid teavet eelmiste ülesannete lahendamisel? Märgi  sisse . 

Leidsin
 ● sõnaraamatutest.  
 ● internetist. 
 ● õpetaja abiga. 

4. Leia teksti mõlema osa põhjal tõestus sellele, et Kitsu oli

 ● uudishimulik.
 ● terava haistmisega.
 ● hea mäluga.
 ● kiirete jalgadega.

5. Mis nendest omadustest aitavad metsas ellu jääda. Põhjenda. 

6. Mis raskustega kitsed talvel kokku puutuvad? Leia tekstist ja kirjuta. 

 ● ...................................……………………………………………………………

 ● ...................................……………………………………………………………

 ● ...................................……………………………………………………………

 ● ...................................……………………………………………………………
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7. Arutle.

1. Kitseke hakkas inimesi usaldama. Mis selles on head? Mis on halba?

2. Mis võis Kitsuga juhtuda, et ta enam tagasi ei tulnud?

8. Jutusta lugu Kitsu vaatenurgast.

Ma mäletan seda, kuidas …

Siis tuli üks mees …

Talus olid …

Seal toodi mulle toiduks …

Vahepeal unustas pererahvas …

Siis ma läksin ise …

9. Koosta internetimaterjalide põhjal metskitsest lühiuurimus.  
Kasuta ka teavet, mida said Holger Puki jutustust lugedes. Kirjuta vihikusse. 

Metskits

Lühiuurimuse koostas ............................

elupaik ja –viis: 
välimus: 
toitumine: 
poegimine: 
vaenlased: 
muu teave: 

Kasutatud allikad: 

klass: imetaja
selts: sõralised
sugukond: hirvlased
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Doktor Dolittle
katkendid H. Loftingi jutustusest „Doktor Dolittle“

Loomade keel
       Ühel päeval istus doktor köögis ja ajas juttu 

kassilihamehega*, kes oli tulnud tema juurde 

kõhuvalu pärast.

„Miks ei võiks inimeste arstimist maha jätta 

ja hoopistükkis loomaarstiks hakata?“ küsis 

kassilihamees. 

 „Vaadake, doktor,“ jätkas kassilihamees, „te 

teate loomadest kõik – igatahes rohkem kui meie 

kandi loomatohtrid. See raamat, mis te kassidest 

kirjutasite, on lihtsalt suurepärane! Igatahes loomi 

tohterdades võiksite hulga raha kokku ajada!“ [---]

 Kui kassilihamees oli läinud, lendas papagoi 

aknalt doktori ette lauale ja ütles: 

 „Tollel mehel on nutti. Just seda te peaksitegi tegema. Hakake jah loomaarstiks. 

Jätke need rumalad inimesed, kui nad ei oska aru saada, et te olete kõige parem arst 

maailmas! Hakake hoopis loomade eest hoolitsema. Hakake loomaarstiks!“

	 „Oh,	loomaarste	on	niigi	palju,“	ütles	John	[džon]	Dolittle	[dulittl]	„Jah,	palju	on	neid	

on küll, aga ükski neist ei kõlba kuhugi,“ teatas Polüneesia. „Pange tähele, doktor, mis 

ma teile nüüd ütlen. Kas te teate, et loomad oskavad rääkida?“

 „Ma tean, et papagoid oskavad rääkida,“ vastas doktor. 

 „Oh, meie, papagoid, räägime koguni kahte keelt – inimeste keelt ja lindude oma,“ 

uhkustas Polüneesia. „Kui ma ütlen: „Polly tahab kuivikut!“, siis saate te minust aru. 

Aga	kuulake	mind	nüüd:	„Ko-ko	oi-ii,	fii-fii?““

 „Heldene aeg!“ hüüatas doktor. „Mida see võiks tähendada“ 

 „See tähendab linnukeeles: „Kas puder on veel kuum?““

 „Taevakene! No mis sa kostad!“ imestas doktor. „Sa ei ole minuga kunagi niimoodi 

rääkinud.“

 „Mis sellest abi oleks olnud?“ märkis Polüneesia. „Te poleks niikuinii midagi aru 

saanud.“

1
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 „Ütle mulle veel midagi,“ palus doktor erutatult. „Aga mitte liiga kiiresti – ma püüan 

kirja ka panna. See on huvitav … väga huvitav … midagi hoopis uut. Kõigepealt loe 

üles lindude tähestik, ainult aeglaselt!“

 Niimoodi saigi doktor teada, et loomadel on oma keel ja et nad saavad üksteisega 

vestelda. Kogu selle vihmase pärastlõuna istus Polüneesia köögilaual ja ütles doktorile 

lindude sõnu, et saaks need üles kirjutada. 

	 Teejoomise	aegu,	kui	koer	Jip	[džipp]	tuppa	tuli,	seletas	papagoi	doktorile:	„Vaadake,	

ta räägib teile midagi!“

 „Mulle paistab nagu kratsiks ta lihtsalt kõrva,“ vastas doktor.

 „Ega loomad peagi alati suuga kõnelema. Nad võivad kõnelda kõrvadega, jalgadega, 

sabaga – kõigega. Vahel nad lihtsalt ei taha häält teha. Kas te näete, kuidas ta praegu 

üht ninapoolt kirtsutab? 

 „Mida see tähendab?“ päris doktor.

 „See tähendab: „Kas teie ei näe, et sadu on järele jäänud?““ vastas Polüneesia. 

„Ta küsib teilt midagi. Koerad kasutavad küsimuste esitamiseks nina.“ [---] 

 Papagoi abiga õnnestus doktoril mõne aja möödudes loomade keelt nii hästi tundma 

õppida, et ta võis nendega rääkida ja sai kõigest aru, mis talle öeldi. Siis ta loobuski 

inimesi arstimisest.

 Kui kassilihamees oli kõigile kõnelnud, et John Dolittle kavatseb loomade arstimisele 

üle minna, hakkasid kõik vanad daamid tema juurde tassima oma armsaid mopse  ja 

puudleid, kes olid lihtsalt liiga palju kooke muginud. Talunikud aga tõid kauge maa 

tagant talle näha oma haigeid lehmi ja lambaid. 

* kassilihamees – inimene, kes müüs kassitoitu

Vasta küsimustele teksti abil.

1. Miks kassilihamees soovitas John Dolittle’il hakata loomaarstiks?

2. Kes ja kuidas seda mõtet toetas?

3. Mida doktor selleks tegi, et saada heaks loomaarstiks?

 

 Ühel päeval toodi tema juurde üks künnihobune ja vaene loom oli üliõnnelik, kui 

leidis eest inimese, kes oskas hobuste keelt.

 „Teate, doktor,“ ütles hobune, „see loomaarst, kes elab teispool mäge, ei taipa 

üldse midagi. Ta tohterdab juba kuus nädalat kooljaluud. Aga mul oleks hoopis prille 

vaja: ma hakkan ühest silmast pimedaks jääma. Miks ei võiks hobused just niisamuti 

2
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prille kanda nagu inimesed. Too rumal mees ei ole aga mu silmi üldse vaadanudki. 

Muudkui andis mulle suuri pille sisse. Püüdsin talle öelda, kuid ta ei mõista sõnakestki 

hobuste keelt. Kõik, mis mulle vaja, on prillid.“

 „Muidugi, muidugi,“ oli doktor nõus. „Muretsen need sulle kohe.“

 „Tahaksin niisuguseid nagu teil,“ täpsustas hobune, „ainult rohelisi. Siis ei pimesta 

päike mu silmi, kui ma põllul künnan.“

 „Õigus,“ kinnitas doktor. „Saad rohelised prillid.“ [---]

 „Millal mu prillid valmis saavad?“

 „Hangin nad sulle tulevaks nädalaks,“ lubas doktor. „Astu teisipäeval uuesti sisse. 

Head aega!“ 

 John Dolittle muretses 

hobusele toredad suured 

roheliste klaasidega prillid 

ja künnihobuse üks silm ei 

jäänud enam viletsamaks, 

vaid hakkas niisama hästi 

nägema nagu varem. 

 Prille kandvad kodu-

loomad muutusid Puddleby 

[padlbai] ümbruse taludes 

varsti päris tavaliseks 

nähtuseks ja pime hobune oli seal kandis täiesti tundmata loom. 

 Niimoodi käis ka kõigi teiste loomade käsi, kes doktori juurde toodi. Niipea kui nad 

avastasid, et doktor oskab nende keelt, ütlesid nad talle, kust neil valutab ja kuidas 

nad ennast tunnevad, ning muidugi oli tal siis kerge neid terveks arstida.

 Kõik need terveks saanud loomad aga läksid koju ja rääkisid oma sugulastele ja 

sõpradele, et suure aiaga väikeses majas elab arst, kes on tõeline arst. Ja kui siis mõned 

loomad haigeks jäid – mitte ainult hobused ja lehmad ja koerad – vaid ka väikesed 

loomad põllu- ja metsasukad, nagu pisihiired ja vesirotid, mägrad ja nahkhiired, siis 

ruttasid nad kohe doktori maja juurde, nii et suur aed oli alatasa täis loomi, kes püüdsid 

doktori jutule pääseda. 

 Loomi tuli nii palju, et doktor pidi iga liigi jaoks eraldi ukse teha laskma. Eesuksele 

kirjutas ta „HOBUSED,“ külguksele „LEHMAD“ ja köögiuksele „LAMBAD“. Igal loomaliigil 
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oli oma sissepääs, isegi hiirtele 

tehti väike tunnel keldrisse, kus 

nad ootasid kannatlikult reas, 

kuni doktor vaatama tuli.

 Nii kulus ainult paar aastat, 

kui juba iga viimane kui 

elusolend kaugel ümberringi 

t e a d i s ,  e t  o n  o l e m a s 

meditsiinidoktor John Dolittle. 

Ja linnud, kes talveks ära 

lendasid, kõnelesid ka võõramaa loomadele Puddleby imearstist, kes mõistab nende 

keelt ning aitab neid hädas. Sedamoodi sai doktor loomade seas üle kogu maailma 

kuulsaks – kuulsamaks, kui ta oli olnud inimeste seas Lääne-Inglismaal. Ta oli õnnelik 

ja oma eluga väga rahul. 

1. Kuidas John Dolittle’i keelemõistmine aitas loomi ravida? Too näiteid.

2. Kuidas levis kuuldus, et doktor Dolittle’i on hakanud loomarstiks? Täienda 
skeemi. Jutusta.

KASSILIHAMEES

linnud

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

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

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

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

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

Lääne-Inglismaa

loomatoidu ostjad lähiümbruse  
abivajajad
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3. Arutle.

1. Miks peab tõeliselt hea loomaarst olema targem kui hea inimeste arst?
2. Mis on inimese esimene keel?
3. Mis keeli koolis õpitakse?

4. Kuidas peale kõne saad end teistele arusaadavaks teha?

4. Tee kokkuvõte. Täienda lauseid.

Teiste keelte tundmine on  ..............................................................................................

Keelte õppimine on  ........................................................................................................

5. Leia sõnale pill vähemalt kolm tähendust. Kirjuta. 

pill              1.  .................................................................................................................

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

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

Kuidas saad aru lausest Pillimehe väike tütar Pille pistis kibeda pilli suhu ja laskis kohe 

pilli lahti. 

6. Leia sõnale rohi vähemalt kaks tähendust. Kirjuta. 

rohi             1.  ................................................................................................................

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

7. Loe laused. Jooni sõna rohi eri vormid.

Meeme astub õues paljajalu rohule ja hüüab isale, et rohi on jälle liiga pikaks kasvanud. 
Ema kuuleb seda ja lisab, et aiamaal peenardel on ka rohtu palju. Järsku meenub 
memmele, et kell on juba 12 ja tal on rohu võtmise aeg.

8. Leia, mis tähenduses on kasutatud sõna rohi? 

1. Kes hakkab muru niitma? ...........................................................................................

2. Kes läheb peenardelt umbrohtu kitkuma?  ..................................................................

3. Kes otsib tabletti?  .......................................................................................................
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9. Leia lausest sulgudes olev arv vigu. Paranda.

 

1. „Mulle ei ole vaja prille, ma vajan pille!“ karjus hobune sulasele. (2)

2. Doktor soovitas hammastele villa pehmendavat šampooni. (1)

3. John Dolittle vajas koma haiglasse pojameest. (2)

4. Theodosia kodus oli väike paks ja tolm tassi. (3)

5. Lõvi lopsuke jäi nii haigeks, et ei võtnud enam talukestki sohu. (3)

Lõvide pealik

pille prille

Doktor Dolittle kuulsus loomade hulgas aina kasvas. Ühel päeval sai doktor 
pääsukese kaudu teate Aafrikast, et arst peab kiiresti sinna minema, kuna ahvid 
on haigeks jäänud. Doktor purjetaski koos papagoi, koera ja ahvi Tšii-Tšiiga 
ahvidele appi.

Doktoril algasid kibekiired päevad. Ta leidis eest sadu ja tuhandeid haigeid ahve: 

gorillasid, orangutane, šimpanse, paaviane – igat liiki. Ja paljud olid juba surnud.

 Kõigepealt eraldas ta haiged loomad tervetest. Siis laskis ta Tšii-Tšiil ja tolle 

sugulastel endale rohust hüti punuda. Järgmiseks käskis ta kõigil ahvidel, kes ei olnud 

veel haigeks jäänud, kaitsesüstimisele tulla. 

	 Kolm	päeva	ja	kolm	ööd	vooris	ahve	džunglist,	orgudest	ja	mägedelt	hütikese	

juurde, kus doktor ööd-päevad läbi neid muudkui aga süstis. 

 Siis laskis ta ehitada teise maja – 

suure, paljude vooditega – ja käskis 

kõik haiged ahvid sinna panna. 

 Kuid haigeid ahve oli nii palju, 

et nende põetamiseks ei jätkunud 

terveid. Seepärast saatis doktor 

sõna teistele loomadele – lõvidele, 

leopardidele ja antiloopidele, et 

nood tuleksid appi haigeid põetama. 
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 Lõvide pealik oli aga väga uhke loom. Ta ilmus doktori maja juurde üpris vihase ja 

põlgliku moega. 

 „Kuidas te julgete mind kutsuda?“ pahandas ta doktorit põrnitsedes. „Te julgete 

MIND, loomade kuningat, kutsuda räpast ahvikarja talitama? Ma ei vaevu neid söömagi, 

kui mu kõht just väga tühi ei ole!“ 

 Lõvi oli küll hirmuäratava väljanägemisega, kuid doktor püüdis kõigest väest hirmu 

maha suruda.

 „Ega ma sind sööma kutsunudki,“ vastas ta rahulikult. „Pealegi pole nad üldse 

räpased: alles täna hommikul said kõik üle pestud. Aga sinu kuub näeb küll niisugune 

välja, et seda oleks hädasti vaja harjata. Kuula nüüd, mis ma sulle ütlen: võib tulla 

päev, mil lõvid haigeks jäävad. Ja kui sa praegu teisi loomi ei aita, siis võivad lõvid 

leida end hüljatuna, kui nendel häda käes on. Ülbetega juhtub seda sageli.“

 „Lõvid ei jää kunagi ise hätta – nad ainult teevad häda,“ vastas lõvide pealik, ajas 

pea	selga	ja	sammus	uhkelt	džunglisse

 Siis ajasid ka leopardid nina püsti ja ütlesid, et nemad samuti ei aita. Seejärel 

keeldusid loomulikult ka antiloobid, ehkki nad olid liiga häbelikud ja arad, et doktorit 

lõvi kombel solvata: Nad lihtsalt kaapisid sõrgadega maad, naeratasid tobedalt ja 

ütlesid, et nad pole kunagi varem haigeid põetanud.

  Vaene doktor oli nüüd päris meeleheitel, sest ta lihtsalt ei kujutanud ette, kust saada 

piisavalt abilisi kõigi nende tuhandete voodis lamavate ahvide eest hoolitsemiseks.

 Kui lõvide pealik tagasi oma koopasse jõudis, ruttas tema kaasa talle vastu:

  „Üks pojuke ei taha meil süüa,“ kurtis ta. „Mina kohe ei tea, mis temaga peale 

hakata. Eile õhtust saadik pole ta palakestki suhu võtnud.“ Ja lõviemand puhkes üleni 

värisedes nutma. 

 Lõvide pealik astus koopasse ja vaatas, kuidas ta lapsed, kaks kena lõvipoega, 

seal maas lamasid. Üks neist nägi tõesti vilets välja. 

 Lõvi aga teatas üpris uhkelt oma kaasale, mis ta äsja doktorile oli öelnud. Lõviema 

sai nii vihaseks, et oleks ta peaaegu koopast välja ajanud.

 „Sul pole aruraasukest peas!!!“ karjus ta. „Kõik loomad räägivad sellest imeväärsest 

mehest, kuidas ta oskab kõiki haigusi ravida ja kui lahke ta on: Ainus inimene kogu 

maailmas, kes oskab loomade keelt! Ja nüüd, nüüd, kus meie lapsuke haigeks on 

jäänud, pead sa teda solvama! Sa viimane tobu! Ainult lollpea võib hea arsti vastu 

jäme olla. Sa igavene …“
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 „Otsekohe lähed selle valge mehe juurde tagasi,“ karjus ta, „ja palud talt vabandust! 

Ja võtad ka kõik teised lõvid endaga kaasa, samuti nood lollid leopardid ja antiloobid!. 

Ja et te teete kõik, mis doktor käsib! Töötate nii, et nahk märg! Ehk on ta siis nii lahke, 

et tuleb pärast meie poega vaatama. Aga nüüd lase jalga! Kähku, ütlen ma sulle! Mis 

isa sa niisugune oled!“

 Lõvide pealik läks tagasi doktori juurde ja ütles:

 „Juhtusin siit mööda minema ja mõtlesin, et vaatan korraks sisse. Kas olete juba 

kedagi abiks saanud?“

 „Ei,“ vastas doktor, „ei ole. Ja ma olen hirmsasti mures.“ 

 „Tänapäeval on raske abilisi saada,“ targutas lõvi. „Loomad justkui ei taha enam 

tööd teha. Nojah, kuna te just hädas olete, võiksin oma võimete piires teie meeleheaks 

ehk üht-teist teha – kui ma neid olevusi ainult pesema ei pea. Käskisin ka teistel 

loomadel appi tulla. Leopardid peaksid iga minut kohale jõudma. Ah jaa, muide, meil 

kodus on ka üks pojuke tõbisevõitu. Ma ise küll ei usu, et see midagi tõsist oleks, aga 

mu naine on nii ärevil. Kui te juhtute õhtul meie kandis liikuma, ehk astuksite sisse ja 

vaataksite ta korraks läbi.“ 

 Doktori meel läks nüüd rõõmsaks, sest kõik lõvid ja leopardid ja antiloobid ja 

kaelkirjakud ja sebrad – ühesõnaga, kõik metsade, mägede ja lagendike loomad – 

ruttasid talle appi. Neid tuli palju, et ta võis muist tagasi saata ja jätta enda juurde 

ainult kõige arukamad. 

 Ahvid hakkasid nüüd varsti paranema. Nädala pärast olid suures majas pooled 

voodid juba tühjad. Järgmise nädala lõpuks oli kõige viimanegi ahv terve. 

 Doktori töö oli tehtud, aga ta oli ka nii väsinud, et heitis voodisse ja magas kolm 

ööd-päeva, ilma et oleks teist külgegi pööranud.

1. Mida Aafrikasse saabunud doktor ette võttis? Leia tekstist ja kirjuta 
tegevused õiges järjekorras.

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

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

3. .....................................................................................................................................
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2. Vasta küsimustele teksti abil.

1. Kuidas doktor ahvide ravimise korraldas? 
2. Mis probleemidega Dolittle Aafrikas kokku puutus?
3. Kuidas doktor püüdis neid muresid lahendada?
4. Miks keeldus lõvi doktori aitamisest?
5. Mille tõttu muutis lõvi oma seisukohta?

3. Leia tekstis osa, kus tulevad ilmsiks suhted doktor Dolittle’i ja lõvide pealiku 
vahel. Eralda see osa muust tekstist joonega. 

4. Jaota eraldatud tekst kolme ossa ja kavasta. 

Mis juhtus? kavapunkt

1. Kui lõvi sai doktorilt kutse tulla haigeid 

hooldama, muutus ta vihaseks ja sõimas 

arsti. 1. Loomade kuningas solvab arsti.

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

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

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

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

2. …………………………………

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

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

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

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

3. …………………………………
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5. Jutusta kava abil. 

6. Loe vanasõnad. Mis neist sobib sinu arvates jutu „Lõvide pealik“ peamõtteks? 
Põhjenda oma arvamust. 

 ● Oma tarvidus on kõige parem kubjas.

 ● Tarkus tuleb takkajärele.

 ● Oma särk on ihule kõige ligemal.

 ● Oma häda teeb vaeva, teise häda jätab ükskõikseks. 

 ● Heategu leiab harva tasu. 

 ● Kerge on eksida, aga raske eksitust parandada. 

 ● Aita teist, küll siis sind kah aidatakse. 

7. Kuulamisülesanne. Kuula muinasjuttu „Kurg tohtriks“. Tee märkmeid. 

pealkiri:  ..........................................................................................................................

tegelased:  ........................................................................................................................

tegevuskoht:  ...................................................................................................................

lühikokkuvõte 

             Hundil jäi  ..........................................................................................................

Ta lubas  ..........................................................................................................................

Kurg  ...............................................................................................................................

Ta nõudis hundilt  ............................................................................................................

„Hea, et sa oma pea mu lõugade vahelt kätte said, mis  .................................................

.................................................... “ ütles hunt.

8. Leia kuuendast ülesandest sobiv vanasõna muinasjutu „Kurg tohtriks“  
juurde. Põhjenda oma valikut. Kirjuta.

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

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

.........................................................................................................................................
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Elusloodus
Viivi Luik

Läks Oskar maale kevadel, 
sääl hüppas, hullas, hõikas
ja õues peenralilledel 
kõik nupud maha lõikas.
 Küll ema noomis Oskarit
 ja vanaema palus,
 kuid poissi naerma ajas jutt,
 et lilledel on valus.
Ta oma autod käivitas
ja sõitis mööda õue.
Kuid päike ära kahvatas
ja lumi sadas põue.
 Ilm külmemaks läks kogu aeg
 ja Oskar koju tahtis.
 Küll elusloodus rõõmustas,
 et Oskarist sai lahti.

1. Kuidas iseloomustad Oskari suhtumist loodusesse. Jooni sobiv.

Oskar oli looduse vastu hooliv, ükskõikne, rõõmus, hoolimatu, säästev.
Poiss kahetses | ei kahetsenud, et käitus hoolimatult. 

2. Mis on sinu jaoks elus ja eluta loodus? Kirjuta näiteid.

LOODUS
 elusloodus eluta loodus

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

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

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

.........................................................................................................................................
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3. Nuputa ja kirjuta, kes või mis see on. Märgi eluta loodusesse kuuluva juurde ×.

L1BL1K45 –  ...................................................................................... 

T43V4TÄHT –  ................................................................................... 

4UT0BU55 –  ...................................................................................... 

M3T30R11T –  .................................................................................... 

KÄRB53533N – ................................................................................. 

K00L1P0155 –  ................................................................................... 

Maantee
Harri Jõgisalu

 Teel on rutt.

 Sile asfalt, kõrge teetamm ja sillad viivad üle maa ja vee. Tee ühendab maid 

ja linnu, linnulennu kiirusel kihutavad autod. Noolsirgeks õgvendatud kilomeetrid, 

inseneri mõistuse, mõtte ja mõõtmise järgi ehitatud kurvid, kus on täpselt arvestatud 

liikumisseadused, kaldenurk ja kiirus. 

 Paremal ja vasakul laotub kirju kangana maastik – asulad, põllud, kasteudus aasad, 

järved, metsasalud. Ristikupõld lõhnab suviselt. Ääretu väli õitsvat heina ulatub teeni. 

Mööda vilksatab valgetüvelisi kaski, pajud kummarduvad teepeenrani.

 Suveõhtune maantee … Jänes tuleb metsast. Seesama pikakõrvaline orasepõllul 

koogutaja ja kaval koerte narritaja. Õhtuhämaruses, üsna pimedas, lahkub arglik 

loom päevasest varjupaigast. Kustutab kastetilkadega janu, napsab siit-sealt kõrre 

või heinalehe ja läheb tuntud rada mööda põllu poole. 

 Seisatab kahel käpal, kuulatab. Ees on looma jaoks midagi mõistmatut, 

mittelooduslikku, võõralt lehkavat ja kivist. Kord on see hiirvaikne, siis üdini tungiv, 

vastu maad suruv hirmutav mürin. Aga ristikupõld on samas, lõhnab ja meelitab.

 Läheneva ohu eest tõmbub loomake maadligi. Hämar öö ja hall varjevärvus kaitsevad 

väikest redutajat teeveerel.

 Järsku haarab valgusvoog jänese. Hele kiirtevihk katab tee. Pimestavat valgust 

heitvate laternatega sõiduk läheneb. Väike keha tunneb, kuidas maa rapub.

0=O
, 1=I, 3=E, 4=A

, S=5
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 Jalgadele valu! Maast üles, hüpe vasakule, kohe paremale, ära rajuhoona läheneva 

mürina ja hirmsa jõu eest!

 Aga teekaldal kasvav hein heidab mustendava varju ja kiirgavas valguses siplev 

loom kardab pimedusse põigata.

 Kiirus on pidurdamatu … Prauhh!

 Teel on rutt.

 Asfalt ühendab kaugeid paiku, kuid lahutab lähedasi.

 Vana kärnkonn astub oma roomavat sammu. Paneb esikäpa kaugele ette ja sirutab 

tagumist lestjalga, kuulatab suruvate sääskede suminat, piitsutab neid keelega, pungitab 

oma konnasilmi ja läheb ülimas rahus edasi.

 Hiljuti sadas. Maantee on märg ja mustav. Hiline astuja jõuab teepeenrale, siis 

asfaldiäärele ja ikka sama aeglaselt edasi. Aga teekond on pikk, risti üle liiklusmagistraali. 

 Autosid vurab mööda; märg teekate sätendab. Väike kahepaikne heidab teele 

varju, mille madalalt langev valgus venitab kummaliseks koguks … Prauhh!

 Teel on rutt.

 Viljakoormad sõidavad ja teri pudeneb teele. Viljavooril on rada järel.

 Varahommikul lendavad tuvid teele. Sinakashallid kaelustuvid ja pikasabalised 

pruuni sulestikuga turteltuvid, vanalinnud, koos esimesi lende lendavate poegadega.

 Tuvid korjavad tee pealt tillukesi kive, mida tuul ja vihm on teetolmust välja uhtunud. 

Lindude puguveskid ei jahvata ilma kivideta viljateri ja kõvakestalisi seemneid.

 Kuid viljavedajad katavad lindudele tee peale ka toidulaua: teri on rohkem kui 

nokkida jõuab.

 Kas on linnul muret, pugu saab täis. Tuvid ei aima ohtu.

 Inimest nähes oleksid nad ammu vurinal lendu tõusnud, kuid teel kihutavat sõidukit 

ei oska karta.

 Noor, alles pesast tulnud tuvi vaatab segaduses ringi, õiendab viimast kivikest või 

viljatera, taipab hilja põgeneda, lendutõus on aeglane … Prauhh!

 Teel on rutt.

 Nastik, vilgas madu, kes vaevalt kellelegi jalgu jääb, soojendab end septembripäikesest 

köetud kruusal. Mõnus soojus paneb roomaja jaheda vere pärast kastevilust tardumust 

vilkamalt liikuma. Uss kümbleb päevasoojas ja unustab end lagedale, keset laia 

maanteed.
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 Aga siin on nastiku elu rohkem ohus kui ükskõik missuguses teises paigas. Pealegi 

astuda, õigemini sõita, ei karda talle keegi, jalgratturgi mitte. Ja teed ei anna nastikule 

keegi. Ta ise ei märka seda teha, ära roomata, pakku pugeda enne, kui on hilja. 

 Väike madu tunneb maad enda all vappuvat; tõstab pea, kompab keelega, on 

valmis salvama, kuid hambutu löök tallatakse maha … Prauhh!

 Teel on rutt.

 Hallad tulevad ootamata, sageli enne õiget aega. Üle öö lõpeb putukate lend, õhk 

on klaar ja vilu, päikegi kuidagi kohkunud ja kahvatu.

 Päeva poole asfalt soojeneb, püüab päiksekiiri, soe õhk virvendab ja meelitab 

kärbsed ning muu sumiseva pere siia oma vilust kangeid tiibu lahti lendama.

 Ja juba on neil pääsukesed kannul. Piki maanteed, madalalt, päris maapinnalt 

napsavad toitu. Õnn, et siit veel saab süüa ja sooja.

 Rasked masinad on teel … kes märkab näljast ja külmast pääsemist otsivaid linde 

…? Prauhh!

 Teel on rutt.

 Niidult tuleb kits, talled kannul. Hääletult, ettevaatlikult, pea püsti, sõõrmed tuulde ja 

kõrvad ettepoole pööratud. Ilus on see metsloom, sale ja kergejalgne, kaunis ta astumine. 

Talled peavad silmas ema heledaid tuharaid ja sabatutti, tunnevad ninakestes ta piima 

lõhna. Neil on ema seltsis hea ja kindel, kuid vana loom on valvel ja kartlik. Püüab iga 

kauge heli, võõra lõhna. Ees on lagendik ilma ühegi varjava põõsa või puuta. 

 Läheneb rahutukstegev, järjest kasvav mürin, mis katab kõik muud helid. Kitsed 

on paigal. Ema ei tea, kas üle kivise sillutise joosta või tagasi põigata. Vaatab üle õla, 

ootab tallesid.

 Viimane hetk. Enam ei kannata seista …

 „Loomad teeveerel!“

 Sõiduhoog, pidurite lõikav krigin.

 „Näe, kitsed! Ema kahe tallega. Üle tee said, nagu lingust visati!“ vaatavad autos 

olijad põgenevatele loomadele järele.

 Teel on rutt.

 Kiirus toob kaugused lähedale. Metall ja asfalt, rasked ja kerged masinad, tonnid 

ja kilomeetrid, lõputu teelint on inimeste töö ja mõistuse tunnistajaks.

 Oleks pisut, pisutki enam mõistust …
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1. Märgista tekstis väljendid: teel on rutt (7) ja prauhh (5). Kontrolli, mitu said. 

Arutle, miks kirjanik on neid väljendeid korduvalt kasutanud.

2. Kes sattusid teed ületades ohtu? Jooni tekstis. Järjesta alates kõige 
väiksemast. 

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

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

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

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

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

3. Nimeta veel loomi, kes võivad hukkuda autorataste all. Kirjuta.

kährikkoerad, ……………………………………………………………………

4. Arutle.

1. Nimeta, mille eest hoiatavad liiklusmärgid. Kirjuta.

Siin võivad kariloomad 

maanteed ületada.

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

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

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

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

Teele võivad .............................

..................................................
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2. Mis on loomatunnel? Kes seda tavaliselt kasutavad?
3. Mis on ökodukt? Kes seda kasutavad?
4. Keda hoiab teele sattumast võrkaed? 
5. Kuidas toimida, kui leiad maanteelt hukkunud looma? 

5. Kuulamisülesanne. Kuula katkendit Harri Jõgisalu jutustusest „Rästik“. 
Otsusta, kas väide on õige või väär. Märgi ×.

1313

väide õige väär

1. Rästik on Eestis elav mürgine madu.

2. Rästikul on kohutav välimus ja mürgine keel.

3. Inimese eest püüab rästik põgeneda.

4. Rästik hammustab, kui talle peale astuda või kätte võtta.

5. Rästikud kogunevad laste mängupaikadesse ja soojendavad 
end liivakastis päikese käes.

6. Rästikud pesitsevad niisketes kohtades, soodes, jõgede ja 
järvede lähedal.

7. Rästikud on loomtoidulised ja nende põhitoiduks on 
hiired.

Laukasoo viimane vemp
Harri Jõgisalu

 See oli suur soo, põhjatu raba, soost õhtu pool asus Sookurgu, hommikus Ülesoo 
küla. Kui Sookurgu mehed tahtsid Ülesoole või Ülesoo noored Sookurgule külla minna, 
pidid nad pool päeva ringi sõitma, sest otse üle soo ei saanud: samblapind õõtsus ja 
vesi lirtsus jala all. 
 Vanasti oli soo peal tulesid nähtud, kuidas tondid end pimedatel öödel sootulukeste 
paistel soojendanud. Talvel kostnud sealt huntide ulgumist.
 Inimestel oli soo vastu vana vimm – tema vempude pärast. Suvistel soojadel õhtutel 
võttis soo kätte ja mässis külad külma udusse; kui karjapoiss oli hooletu, neelas lehma; 
sügisel laotas varakult halla maha, mis pigistas põldudel kartulipealseid; vahel eksitas 
marjulised ära, nii et need oma raskete korvidega nõrkemiseni laugaste ja mätaste 
vahel sumpasid.
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 Tulu, mida suur soolahmakas kehva heina, turbapätside ja marjade näol andis, ei 
peetud nimetamisväärsekski.
 Lõid siis Sookurgu ja Ülesoo mehed käed kokku, et lasevad soo kuivaks ja 
parandavad maa ära. 
 Soo serva sõitsid masinad. Aega viitmata hakkasid pikanoolelised ekskavaatorid 
magistraalkraavi sisse võtma. Hööritasid kopaga, tõstsid mudast turvast ja nöörsirge 
kanal hakkas sood pikuti pooleks lõikama.
 Vesi, mis siiamaale oli soo peal paigal seisnud, pistis kraavi mööda lippama.
 Töö ei katkenud mitmel aastal. Magistraal pikenes, veed alanesid. Masinad muudkui 
müttasid. Tõmbasid pikuti ja risti jutte üle söö. Kuhu kärsa sisse pistsid, sealt vee 
minema lasksid. Edasi tulid kamaratõngujad ja kännukoristajad, ning keerasid kummuli 
jõhvikasambla ja murakamättad. 
 Soo peal peale masinate enam kedagi ei olnudki. Kured sinna kevadel enam tagasi 
ei tulnud, rästikud roomasid raiesmikesse, konnad kalpsasid mujale märjemat otsima.
 Soo oli kuiv. Kel janu, pidi jõele või küla kaevule minema.
 Pärast seda, kui soo kuivaks lasti, hakkas külas imelikke asju juhtuma. Jõgi Ülesoo 
all jäi nii veevaeseks, et vaevalt nirises. Kalad kadusid ja vähjad punusid tagurpidi 
minema. Sookurgu allikas, kust aasta ringi külma ja kristallselget vett üles kees, 
muutus mudaseks ja lõpus kuivas hoopis. Kuid kõige hullem oli kaevudega: need jäid 
kummaski külas tilgatumaks.
 Seda viimast vempu polnud soost keegi osanud ette arvata.

1. Leia tekstist soo kirjeldus. Märgista oluline teave.

2. Missugune oli soo enne kuivandamist? Täienda.

Soo oli suur, ....................................................., 

......................................., ................................ .

Seal kasvasid murakad ja ................................

Soos elasid kured, .......................................... , 

……………………., ……………………..........….

Inimesed said soost turvast, …………………..., 

………………………, ...................................... .
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Inimestele ei meeldinud soo, sest 

 ● nad ei pääsenud otse üle soo.

 ● raske oli soos  ........................................................................................................

 ● kariloomad  ............................................................................................................

 ● sealt tõusis  ............................................................................................................

 ● sügisene hall  .........................................................................................................

3. Täienda skeemi ja lauseid. Kasuta kompassi abi.

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

Soost õhtu pool asus Sookurgu küla. Mis ilmakaares see küla asus?

                   Sookurgu küla jäi soost ...............................................................................

Ülesoo küla asus hommikus. Mis ilmakaares see küla asus?

                   Soost …………………… pool asus Ülesoo küla.

4. Otsusta, mis on tõsieluline, mis muinasjutuline. Märgi tabelisse ×.

väide muinas-
jutuline

tõsi- 
eluline

1. Sookurgult kulus Ülesoole jõudmiseks pool tööpäeva.

2. Laukasoos elasid tondid ja soovaimud.

3. Pimedatel öödel põlesid sootulukukesed.

4. Soos elasid hundikarjad.

5. Marjulised ja seenelised ekslesid soomätaste vahel.

LÕUNA

PÕHI

LÕUNA

LÄÄS IDA
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5. Missugune oli elu siis, kui soo sai kuivendatud? Kirjuta lühidalt.

Laukasoo pärast kuivendamist

Mitmeaastase töö tulemusena oli soo kuiv. Vesi  ............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Loe, kuidas Eestis kaitstakse loodust? 

Selleks, et Eestimaal oleks veel kaua võimalik meie mitmekülgset ja 
põhjamaist looduskeskkonda nautida, tuleb seda kaitsta. Looduskaitse 
keskendub taime- ja loomaliikide kaitsele ja elupaikade terviklikkuse 
säilitamisele. Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid süsteeme, seda paremini 
oleme me varustatud toidu, loodusvarade, puhta vee ja õhuga.  
(http://www.envir.ee/et/looduskaitse)

7. Arutle.

1. Mis põhimõtete vastu eksisid inimesed, kui asusid laukasood kuivendama?
2. Too näiteid teksti ja oma kogemuste põhjal.
Soode ja rabade kaitsmisel on oluline:

 ● säilitada mitmekesine maastik.
 ● kaitsta taime-ja loomaliike ja nende elupaika.
 ● tagada looduslik veerežiim.
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8. Eestis on riikliku kaitse all viis rahvusparki. Paiguta tähed õigesse järjekorda. 
Vajaduse korral kasuta interneti abi.

Eesti rahvuspargid on:

 HEALAMA − ……………………………………………..

 OMAOSA − ………………………………………………

 RALAKU − …………………………………………….…

 SAVILIND − …………………………………………...…

 MAALUTS − ………………………………………….….

Milline rahvuspark  on loodud soomaastike kaitseks? Märgi  sisse .

 
Päevalill
Anna Sakse

 Kui Päikese tütred pärast meres suplemist paati istusid ja kaugele mereseljale 

sõudsid, märkas kõige noorem tütar, et tema kuldne pärg on jäänud kaldale, tammepuu 

oksale rippuma. Ilma pärjata ei julgenud ta ema silma alla astuda, seepärast palus 

õdesid tagasi sõuda. Kuid vanemad õed ütlesid, et nad on väga väsinud, ega igatse 

muud kui ruttu voodisse heita. Kui pesamuna on nii hooletu olnud, ujugu siis üksipäini 

kaldale ja jäägu hommikuni sinna, siis sõuavad nad jälle tagasi.

 Õeke ujuski kaldale, aga oh õudust – pärga ei olnud enam tammeoksal. Tamme all 

seisis sihvakas noormees, mustade juuste ja siniste silmadega. Ta sirutas oma tugevad 

käed vastu ja kaisutas Päikese tütrekest, rääkides sõnu, mis tundusid magusad nagu 

kuldne mesi.

 „Jää eluksajaks minu juurde, me armastame teineteist ega lahku iialgi,“ sosistas 

noormees neiule kõrva ning suudles tema huuli kõvasti ja kaua, paitas tema pihta ja 

palus, et Päikese tütar tuleks mõrsjaks temale, Maa pojale. 

 „Kuidas saan ma jääda Maa eluasemetele? Ööd on siin pimedad ja külmad, minu 

emal aga on kullast loss, kus laes põlevad teemantidest tähelühtrid, kus päevad 

mööduvad kuldlõnga kedrates ja õhtud meres supeldes. Pidupäevil me tantsime Kuu 

poegadega ja ratsutame hõbesälgudel. Missugust elu võid sa mulle pakkuda siin, Maa 

peal?“ küsis Päikese tütar. 

Embleem, mida  
kasutatakse kaitse all  
oleva loodusobjekti tähisel.



41

 „Ma võin sulle lubada kasteseid hommikuid, linnulaulu ja puude kohinat. Ma võin 

sulle lubada töörohkeid päevi ja mõnusat väsimust õhtuti. Aga öösel soojendavad sind 

mu käed ja huuled,“ vastas Maa poeg.

 „Näita mulle Maa võlusid, seejärel ma otsustan, kas jään sinu juurde või lähen 

tagasi ema lossi,“ ütles Päikese tütar.

 Ja Maa poeg viis neiu jõe äärde, kus õitsesid toomingad ja laksutasid ööbikud.

 „Oled kunagi kuulnud nii ilusat laulu?“ küsis Maa poeg.

 „Ei, mitte kunagi,“ tunnistas Päikese tütar.

 „Ja kas oled kuulnud kuidas vuliseb jõgi, tõtates mere poole? Oled sa tundnud, 

kuidas lõhnavad toomeõied? Ja kas sa tead, mis on armastus?“

 „Sina oled minu armastus, ma jään sinu juurde,“ tõotas Päikese tütar, ja maa poeg 

viis ta aita, kus naela otsas rippus Päikese tütre kuldne pärg.

 Asjatult kutsus Päike järgmisel hommikul tütart tagasi koju, asjata veenis, kui raskeks 

kujuneb tütre elu võõrsil. Tütar vastas põikpäiselt aina ei ja ei. Ta ütles, et siin on elu 

palju toredam kui ema riigis – ära on tüüdanud päevast päeva voki taga istumine 

ja kuldlõnga ketramine. Siin aga lõhnavad toomingad, vulisevad jõed ja laksutavad 

ööbikud. Saatku veimevakk talle järele, siis ta peab pulmad Maa pojaga.

 „Ma ei saa sind keelata Maa poega armastamast, kuid armastuse pärast ei tohi 

oma sünnikohta ära põlata. Mis siis saab, kui sind haarab koduigatsus?“ küsis Päike 

ja kattis oma palge musta pilvelooriga – märgiks, et kõnelus tütrega on lõppenud.

 „Ei mina taha kunagi tagasi tulla!“ hüüdis uhkelt 

Päikese pesamuna. 

 Peeti siis pulmad nagu pulmad ikka, aga 

pärast pulmi ütles Maa Ema, et minial vaja nüüd 

hakata tööd tegema. Tema hooleks antakse 

aias mesilaste karjatamine, sest ega seesugune 

õrnukene muud tööd mõista.

 Nõnda seisis Päikese tütar päev läbi kest aeda 

ja valvas mesilasi, et need ei läheks võõrastesse 

tarudesse. 

 Päev möödus päeva järel, kõik ühesugused 

nagu mesilaste sumin. Kus on ülemeelik 

kihutamine hõbesälgudel, kus lõbus tants Kuu 
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poegadega, paadisõidud merel õdede seltsis? Maa poja hobused, kes olid adra ette 

rakendatud, jõudsid hädavaevu jalgu tõsta, Maa poeg ise, samuti tööst kurnatud, ei 

öelnud noorikule enam ühtki lahket sõna.

 „Too mulle jõe äärest toomeoksi,“ palus kord Päikese tütar.

 „Egas toomed igavesti õitse,“ vastas Maa poeg tusaselt.

 „Vii mind ööbikute laulu kuulama!“

 „Ööbikud ei laula igavesti.“

 „Nii ammu ei ole sa mind enam suudelnud. Kas siis armastus ka ei ole igavene!“ 

ütles Päikese tütar etteheitvalt.

 „Ka armastus ei ole igavene.“

 „Mis siin siis on igavene?“

 „Igavene on töö,“ vastas Maa poeg, võttis vikati ja sammus niidule.

 Päikese tütar jäi jälle üksipäini. Teda haaras nii suur igatsus sünnikodu järele, et 

unustas oma uhkuse, pööras pea Päikese poole ja palus:

 „Ema, kallis ema, kuula mind! Ma igatsen väga sünnikodu järele. Näen unes 

lapsepõlveradasid, kuulen õdede vokivurinat. Kui õhtuti kostab merelt aerulaksatusi, 

siis ma tean, et mu õed sõidavad suplema. Ma kuulen nende ringmängulaule, aga 

ma ise olen need ära unustanud. Ema, kallis ema, anna mulle andeks ja võta mind 

tagasi enda juurde!“

 Päike vaikis.

 Tütreke aga palus järelejätmatult:

 „Ema, emake, kas sa ei tunne, kui õnnetu on su tütar võõrsil? Kutsu mind enda juurde, 

ja kui sa ei taha mind enam oma tütreks tunnistada – ma võin olla su teenijatüdruk. Igal 

hommikul ja igal õhtul raputan su pilvevaipu, hõõrun su lossi akende ruudud läikima, 

pühin tolmu õdede vokkidelt ja olen õnnelik, et saan kodus elada.“

 „Liiga kauaks oled võõrsile jäänud, nii kauaks, et su jalad on juurte kombel maa 

sisse kasvanud. Ma ei saa sind enam aidata,“ vastas Päike ja kattis silmad valge 

pilverätiga. Tütre käele langesid kristallpärlid – ema pisarad.

 Tütreke püüdis jalgu liigutada, kuid tõepoolest – Maa hoidis neid kinni. Nõnda jäigi 

ta Maa peale ja muutus lilleks, mis kodu järele igatsedes pöörab oma õie ikka ja jälle 

Päikese poole. Seepärast kutsutaksegi teda Päevalilleks.
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1. Loe lause. Kirjuta lühikeste lausetega, mida teada said.

Kui Päikese tütred pärast meres suplemist paati istusid ja kaugele mereseljale  
sõudsid, märkas kõige noorem tütar äkki, et tema kuldne pärg on jäänud kaldale, 
tammepuu oksale rippuma.

 ● Päikese tütred käivad suplemas.

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

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

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

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

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

2. Vasta küsimustele. Kirjuta vastuseks üks lause. 

1. Missuguse eluga oli Päikese tütar harjunud? Päikese tütar oli harjunud  ..................

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

2. Mida Maa poeg neiule pakkus?  .................................................................................

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

3. Mis mõjutas Päikese tütre otsust Maale elama jääda?  ...............................................

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

4. Mille eest Päikese ema oma pesamuna hoiatas?  ........................................................

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

3. Arutle. Kirjuta märksõnad.

1. Mida mõtles Päikese tütar, kui tegi otsuse võõrsile elama minna.?

                                                       saan ....................................................................... 

                               Siis ma           saan ....................................................................... 

                                                     pääsen ................................................................... 
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3. Missuguseks Päikese tütre elu tegelikult kujunes? 

Märgi  sisse
            +  kui oletus oli õige
            –  kui oletus oli vale. 
    mida ta ei osanud ette näha.

4. Mida muinasjutt meile õpetab?

Otsuseid ei tohi teha 
 ● ennatlikult.
 ● siis, kui ei ole põhjalikult kaalunud erinevaid võimalusi.
 ● osalise info põhjal.

 
Lõpeta laused. 

Vanemad ei saa  ...............................................................................................................

Armastuse pärast ei tohi ..................................................................................................

Armastus  ........................................................................................................................
 
5. Jutusta Päikese-ema nimel. 

Minu noorem tütar abiellus Maa pojaga ja jäi tema juurde elama. Kuid seal ta …

2. Millele Päikese tütar ei mõelnud, kui ta tegi otsuse võõrsil elada?

 

Siis ta

jääks ilma

peaks harjuma .......................................................... 

ei pääseks ................................................................. 

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

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

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

{
tütar, pesamuna, tütreke, tema, ta 

Aga mina ....

surus uhkuse maha, pöördus, kurtis, kahetses, palus, lubas
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On muresid suurtel ja lastel,

algul pahandus pisike näib,

aga mure kasvas nii ruttu,

kui temaga üksinda jäid.

   Kae hommiku säravat nägu,

   kuula lindude lõbusat keelt,

   lepatriinud ja kiilid ja siilid

   sulle soovivad rõõmsat meelt.

Tuul sasib su heledat tukka,

kõrs kõditab paljast säärt,

ja sipelgas, tilluke töömees,

vudib mööda su kleidiäärt.

   Ja polegi pisaraid enam,

   naerulohud su põskedes vaid,

   suur maailm on hoopiski kenam,

   kui endale sõpru said.

Naerulohkudega maailm
Olivia Saar

ON MURESID SUURTEL JA LASTEL
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1. Leia luuletusest emotsioone väljendavad sõnad. Joonista iga salmi juurde 
emotikon: ,  või .

2. Mida teha, et murest jagu saada? Lõpeta laused. 

Murega tuleb tegelda, et see ei  .......................................................................................

Oma murega ei tohi üksi jääda, tuleb  .............................................................................

Sind võib lohutada jalutuskäik looduses, kus märkad  ...................................................

3. Arutle. 

1. Miks tekivad pahandused? 

2. Kas sul on alti võimalus oma muret jagada?

3. Mis muudab sinu meeleolu rõõmsamaks? Kirjuta.

Kõigil inimestel, nii täiskasvanutel kui ka lastel, on muresid. Mind aitab, kui

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

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

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

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

Meribeli ja Anette vanemad hukkusid liiklusõnnetuses. 
Kuna tüdrukutel teisi lähedasi ei ole, peavad nad elama 
lastekodus. Meribeli ja Anette suurim unistus on, et keegi 
nad lapsendaks. Helen ja Andrus on abielupaar, kes 
ei	saa	lapsi.	Neil	on	perefirma	ja	ilus	maja	ning	nende	
suurim unistus on lapsendada kaks last. Kahe lapse ja 
kahe täiskasvanu unistused kohtuvad ja täituvad – sünnib 
imetore	pere.	Kõik	on	«nagu	filmis»,	kuni	Anette	esitab	
saatusliku	palve:	«Palun	võtame	koera	ka!».	Laste	palvel	
võetakse majja väike retriiverikutsikas hüüdnimega Muri. Paraku ei suuda mugava 
eluga harjunud kasuema Helen koera omaks võtta. 
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Asi läheb hullemaks
Ketlin Priilinn

katkend jutustusest „Ei iialgi ilma Murita“
 
Sissejuhatus
 Aeg läks, aga Muri oli ikka kutsikas mis kutsikas 
ning tegi jätkuvalt ka kutsikale omaseid tempe. 
Loigutamine oli endiselt põhiliseks mureks, sest 
kuigi tegelikult tegi ta suurema osa hädasid ikkagi 
juba õue, juhtus seda siiski ühtelugu ka tuppa – 
eriti just õhtusel ajal, mil me aiast juba sisse olime 
kolinud. Muri polnud ikka veel selgeks saanud, 
kuidas lapi peal pissil käiakse, ta sättis ennast alati nii naljakalt sinna ääre peale ja nii 
oligi terve põrand pärast märg. Põhiliseks koristajaks olin ikka mina, ehkki vahel sain 
ka Anetele lapi pihku surutud. Mõne korra olid põrandat küürinud ka Andrus ning Helen. 
Juba ammu oli Helen elutoast vaiba kokku korjanud, et Muri seda ära ei saaks rikkuda. 
Nüüd	seisis	see	vaip	garaažis	ja	ootas	kutsika	suureks	kasvamist.	Ka	meie	Anettega	
olime Heleni käsu peale oma vaibad ajutiselt maast ära korjanud. Allkorrusel aga olid 
vaipkatted üksnes Andruse ja Heleni magamistoas ning arvutitoas. Kummasegi ruumi 
polnud kutsikat lubatud lasta ja seepärast seisid nende tubade uksed alati kinni.
 
1. ………………………………………………………………………………….................
 Ühel päeval aga kuulsin arvutitoa poolt Heleni jahmunud-nördinud ahhetamist. Mina 
lugesin parajasti elutoa diivanil kõhutades raamatut ning Heleni häält kuuldes käis kohe 
tuline jutt mu südame alt läbi – nüüd on Muri millegagi jälle hakkama saanud! Kohe 
tuligi Helen elutuppa, näost punane ja kuri. „Kes jättis arvutitoa ukse lahti?“ nõudis 
ta. „Muri on seal sees käinud! Paberid kõik laiali tuuseldatud ja kapi pealt on ta kaks 
pastakat kätte saanud ja puruks närinud – terve tuba tükke täis!“
 Heitsin raamatu põrandale ning kargasin istukile. „Anette!“ hüüdsin kurjalt, „kus sa 
oled?!“ Teadsin kindlalt, et mina pole sel päeval üldse arvutitoas käinud, seega sai 
see jällegi olla üksnes õe lohakus ja hajameelsus. 
 „Üleval avanes õe toa uks. „Mis sa tahad!“ hüüdis ta muretult.
 „Tule alla,“ karjusin. „Sa oled jälle mingi sita kokku keeranud!“ olin nii vihane, et 
võisin endale isegi Heleni kuuldes selliseid väljendeid lubada, seda enam, et ka Helen 
kasutas tigedaks aetuna tihtipeale vängemaid sõnu. 

1
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 „Mina? Misasja sa plämad?“ Õde kalpsas trepi peale ja piilus piirde vahelt alla. 
„Ma pole midagi teinud, mängisin oma toas!“
 „Anette, kas sina käisid enne arvutitoas ja jätsid ukse lahti?“ päris Helen. Oli näha, 
et ta sundis oma hääle kannatlikuks, kuid näost oli ta ikka veel punane ja silmad 
hiilgasid.
 Neti raputas kohe ja innukalt pead. „Mkmm. Pole üldse seal täna käinud.“
 „Aga keegi käis, ja jättis ukse lahti!“ Heleni hääl kerkis veidi. „Mina tõmban alati 
enda järelt kinni! Ja nüüd on Muri seal käinud ja kohutava kaose korraldanud!“
 Õe nägu venis ehmatusest pikaks ja ta istus murelikult trepiastmele maha. „Ausõna, 
mina ei jätnud,“ kordas ta nutuselt ja vaatas abiotsivalt minu poole. „Ma pole üleeilsest 
saati seal toas käinud!“
 „Mina ka ei ole!“ Kössitasin diivanil, täiesti hirmul ja segaduses. Kas Neti valetas? 
Kui ei valetanud, kuidas see uks siis ometi lahti sai jääda?
 „Äkki Andrus jättis?“ pakkus õde arglikult, aga Helen raputas pead. „Andrus läks 
juba mitu tundi tagasi kodust ära ja ma ise vahepeal istusin arvuti taga. Ma ei saa 
aru, mul on … üsna kõrini juba.“ Ta läks arvutituppa tagasi ja tõmbas ukse enda järel 
kinni.
 Me Anettega jäime teineteisele kohkunult otsa vaatama. Õde libistas end trepikäsipuu 
vahelt alla ja puges diivani peale minu kõrvale. „Ma ei saa mitte midagi aru,“ kurtis ta 
vaikselt. „Äkki on meil siin mingid vastikud vaimud, kes pahandust teevad?“
 Tohutust murest hoolimata kippus mulle kerge muie näole. Vaevalt nüüd küll, ju 
sellele ikka mingi seletus peab olema. Ma ei tea … äkki Helen ise ikkagi ei tõmmanud 
seda ust päris korralikult kinni ja Muri lükkas koonuga lahti.“
 Me ei jõudnudki sel õhtul mingile selgusele ja ka natukese aja pärast koju saabunud 
Andrus ei osanud olukorda kuidagi valgustada. Õhtul aga kuulsin juhuslikult pealt 
midagi tõeliselt hirmutavat, mida olin seni küll juba natuke kartnud, kuid püüdnud 
endale alati sisendada, et seda ei juhtu.

2. ................................................................................................................................
 Olime Anettega juba õhtul voodis, kui mul järsku kange joogijanu tekkis. Mõtlesin, 
et lähen alla kööki ja võtan külmikust mineraalvett. Olin juba oma toa ukse lahti teinud, 
kui kuulsin köögist Andruse ja Heleni hääli. Ka Muri oli oma pesas ärganud, ta vahtis 
minu poole ja liputas saba, nii et see lõi tasa põnts ja põnts vastu põrandat. Kükitasin 
ta juurde maha, sügasin teda kõrvade vahelt ja jäin kuulatama. Allkorrusel kõneldi 
küll poolihääli, ent oli selgelt aru saada, et nad vaidlevad. Mul jooksid külmavärinad 
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üle keha, nii hästi oli meeles see päev, kui pidime Muri järele sõitma ja hommikul 
nende tülitsemist pealt juhtusime kuulma. Kas nüüd siis jälle midagi sellist …? Kuid 
ei, kuulatama jäädes sain aru, et seekord on teema teine.
 „Aga midagi ju ometi peab muutuma,“ kostus Heleni nutune ja lausa meeleheitel hääl. 
„Niimoodi ei saa see asi edasi kesta, ma lähen lihtsalt hulluks kogu sellest lagastamisest 
ja lõhkumisest! Koer on kena ja armas, aga täiesti pöörane ja ohjeldamatu.“
 „Helenikene, ta on ju väike alles. Kannata mõni kuu veel, siis läheb kindlasti 
paremaks ...“
 „Mõni kuu? Ta on neljakuune praegu. Lugesin just ühest koertefoorumist, et paljudel 
teevad koerad veel kaheksa-üheksakuuselt tuppa ja närivad asju. Ma ei taha mõeldagi, 
et peame nii kaua kannatama. Ja tüdrukud lähevad varsti kooli, siis on ju kogu see 
kantseldamine suurelt osalt meie kaelas, kui me teda just igapäev sinna hoida ei vii. 
See läheks kohutavalt kulukaks. Üleüldse, sa ise oled pidevalt kodust ära, sa ei näegi, 
milline kaos siin kogu aeg toimub.“
 Kuulsin, kuidas Andrus raskesti ohkas. „Mis sa siis välja pakud?“ küsis ta. „Tahad 
koera ära anda? Tüdrukud on temasse ju nii kiindunud!“
 „Ma ei tea, ma olen mõelnud, et see otsus sai ikkagi liiga rutakalt tehtud.“ Heleni hääl 
oli nüüd päris vaikne, nii et ma pidin kuulmiseks kõvasti kõrvu pingutama. „Lapsed ikka 
tahavad lemmiklooma, aga vahest oleksime pidanud selle asja rohkem läbi mõtlema. 
Oleksime võinud neile mõnda väikest loomakest pakkuda, merisiga või kalasid või 
kilpkonna … nendega poleks pooltki sellist tüli olnud!“
 „Jah, aga kas pole praegu natuke hilja mõelda selle peale, mis oleks võinud olla! 
Pealegi lapsed tahtsid just nimelt koera, nad olid sellest kogu aeg unistanud.“
 „Nojah, aga oleks me ometi teadnud, kuidas need asjad kujunevad … Ma ei osanud 
seda arvata, mul pole ju kunagi koera olnud!“ Helen ohkas nüüd samuti sügavalt. No 
eks vaatame veel,“ lisas ta hetke pärast. „Äkki sul on õigus, äkki läheb asi tõesti juba 
varsti paremaks. Ma saan ju aru küll, et tüdrukud teda kangesti hoiavad.“
 Need viimased sõnad tegid mu olemise õige natuke kergemaks. Ühtäkki oli mu 
janu täielikult üle läinud. Ma võtsin hoopiski Muri pesast kaenlasse ja surusin oma 
nina ta pehmetesse karvadesse. „Sa pead tubliks hakkama,“ sosistasin talle. „Muud 
võimalust lihtsalt ei ole. Me ei saa ju lasta sind ära anda, ei saa, ei saa …“ Muri tõmbas 
paar korda keelega üle mu näo ja haigutas siis, suu pärani. Surusin ta omale kõvemini 
sülle ja läksin temaga voodisse. Seal toetas koer oma koonu mulle käevangu, ohkas 
korra ja jäi siis rahulikult magama. Minul aga ei tulnud ega tulnud und. Mõtlesin, et 
pean kuuldust Anettele rääkima, ja otsustasin siis, et ei hakka seda siiski tegema. Selle 



50

asemel katsun hoopiski Muril senisest veelgi hoolikamalt silma peal hoida ja teha kõik 
selleks, et Helenil poleks enam mingit põhjust ta peale kuri olla. kui ma väga-väga-
väga pingutan, siis see ju lihtsalt peab võimalik olema?

1. Mida said teada? Täienda tabelit.

raamatu pealkiri ..............................................................................................

autor ..............................................................................................

tegelased Mis me nendest teame?

Meribel ja Anette

Lapsed, kelle .........................................................................

Elasid ............................................................................ kuni

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

Helen ja Andrus
Abielupaar, kes ei saanud lapsi.

Lapsendasid ........................... ja .........................................

2. Vasta küsimustele.

1. Kelle soovil võeti perre kutsikas?
2. Mis ümberkorraldusi tuli kodus teha?
3. Mis tempe tegi kutsikas Muri?
4. Miks kutsikas Helenile ei meeldinud? 

3. Lugemispala on jaotatud sissejuhatuseks ja kaheks osaks. Kirjuta osadele 
pealkirjad. 

4. Jooni sissejuhatuses oluline teave. Kirjuta lühikokkuvõte (kutsika vembud, 
koristamine, ajutised abinõud).

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

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



51

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

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

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

5. Jutusta segadusest arvutitoas.

1. Ühel päeval avastas Helen arvutitoas segaduse, seal 

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

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

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

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

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

2. Helen püüdis jõuda selgusele, kes jättis ukse lahti. 

 Meribel .......................................................................................................................

 Anette .........................................................................................................................

 Andrus ........................................................................................................................

     Helen ..........................................................................................................................

Tüdrukud jõudsid järeldusele, et .....................................................................................

6. Jutusta, mida mõtles Helen, mida arvas Andrus.

     Helen tunnistab, et ........................................ , aga tema kannatus .................................

     Heleni arvates tuleb ......................................

     Helenil on .....................................................

                    Andrus soovitab Helenil ..............................................................................

                    Ta mõistab tüdrukute tundeid ja arvab, et ...................................................

Lõplik otsus. Helen ja Andrus otsustavad, et .................................................................
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 Järgmisel päeval hommikusöögilauas oli Heleni tumedatest silmaalustest ja väsinud 

näost näha, et ka tema polnud öö jooksul ennast kuigi hästi välja puhanud. Hajameelne ja 

mõtlik oli ta ka, valas kannust kuuma vett nii, et kivist põrand lainetas, ja võttis külmikust 

jogurtitopsi asemel hoopis majoneesi välja. Andrus sõi oma hommikueine kiiresti, andis 

siis Heleni põsele musi ja kadus mingeid asju ajama. Meie jäime veel rahulikult istuma 

ja sööma. Kui olime lõpetamas, tegi Helen ettevaatlikult juttu: „Tüdrukud, ma olen siin 

mõelnud … tähendab, me Andrusega oleme mõelnud,“ parandas ta end kohe, „et … 

kahju teid vaadata, praegu suveaeg ja te ei saa õieti kuskile minna Muri pärast. Muidu 

võiksime kasvõi mitmeks päevaks kusagile ära sõita või reisile minna, aga kutsikat 

ei raatsi ju ometi kauaks ajaks kuskile hoidu jätta.“ Ma pidasin hinge kinni, oodates, 

kuhu see jutt välja jõuab. Anette ei saanud midagi aru, ta kõlgutas toolil muretult jalgu 

ja kehitas vaid õlgu. „Päh, me ei tahagi kuskile minna. Muriga koos on nagunii kõige 

lõbusam!“

 Mul tuli naer peale ja oleksin tahtnud õele õlale patsutada – nii hea vastus! Oli näha, 

et Helen sattus sellest kergesse segadusse ja polnud päris kindel, kuidas jätkata. Ta 

köhatas ja tegi siiski katset: „Tähendab, jah, muidugi on ta ju armas ja tore, aga kas 

temaga aias mängimine ja ta järelt koristamine on tõesti kõik, mida te suvel tahate 

teha? Võib olla … oleks lihtsam, kui teil oleks hoopis mõni väiksem lemmikloom? 

Näiteks merisiga? Mul ühel sõbranna tütrel on selline, teate, kui armsake! Pisike ja 

karvane. Ja temaga pole muud muret, kui anda süüa ja puhastada kord nädalas puuri. 

Mõnda aega saab isegi täitsa üksi hakkama, kui piisavalt sööki ette panna …“

 Ma ei talunud seda enam. „Helen, kas sa tahad meie Muri ära anda?!“ lõikasin 

tema lobisemisele vahele. „Palun ei! Kannata natukenegi veel, küll sa näed, et kõik 

läheb palju-palju paremaks!“

 Anette liitus minuga veelgi tulisemalt. „Jah, me ei saa ometi Murit ära anda, ta on 

ju meie oma! Meie pisike tibu!“ Muri oleks justkui aru saanud, et temast käib jutt, ta tuli 

laua äärde ja pistis oma koonu Netile pihku. Õde kummardus ja haaras Muri kollase 

pea endale kõvasti käte vahele.

 Helen ohkas. „Mõtlesin lihtsalt, et äkki oleks see meie kõigi jaoks parem lahendus,“ 

ütles ta. „Oleksime otsinud Murile ühe toreda ja vahva pere, meile aga oleksime võtnud 

mõne pisikese looma, kes ei oleks teie vabadust nii kangesti piiranud …“

 „Me ei taha mingit merisiga,“ hüüdis Anette pisarsilmil. „Ega rotti ega hamstrit ega 

kala ega üldse kedagi teist! Me tahame ainult oma Murit!“

2
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 „Palun ärme anna teda ära,“ anusin minagi veel. „Proovime ometi veel!“

 „No olgu-olgu pealegi,“ vehkis Helen kätega. „Rahunege! Anette, ära nuta nüüd 

ometigi. Saage aru, see oli lihtsalt mõte. Eks vaatame siis, mis saab.“ Ta tõusis püsti, 

viis meie tühjad taldrikud kraanikaussi ja hakkas neid seal küürima. Ta oli seljaga meie 

poole, aga juba õhust võis tajuda tema närvilisust ja pinget. Küllap oli ta lootnud, et 

see jutuajamine hoopis teistmoodi kujuneb. Ma ei tea, kas ta siis tõesti arvas, et me 

viskame talle rõõmust kaela, kui ta meile Muri asemel mingi meriseanässaka lubab 

osta?

 Mõnda ega oli vaikus majas. Helen 

rohkem närilistest ega Muri äraandmisest ei 

rääkinud, aga meie suhted ei olnud ka enam 

endised. Ma kindlasti mainisin, et me saime 

Heleniga alati kõigest rääkida ja ta suhtus 

meisse nagu suurtesse inimestesse? Nojah, 

igatahes see asi muutus. Me rääkisime nüüd 

vähe ja kuidagi mokaotsast, ühtäkki polnud 

enam sellist mõnusat vaba meeleolu nagu 

varem. See tekitas minus lausa õudust – 

mismoodi ometi nii järsku kõik oli muutunud?! 

Kuhu see pidi välja jõudma?

 Andrusega oli õnneks kõik endine. Tema käitus, nagu poleks neid koeramuresid üldse 

olemaski. Ta ajas meiega naljajuttu ja müras Muriga, justkui oleks ta ise meievanune. 

Helen hoidis aga viimasel ajal kuidagi rohkem omaette, ta oli suure osa päevast 

arvutitoas, uks vahelt kinni. Muidugi tegi ta süüa ja koristas, aga selliseid mõnusaid 

koosistumisi ja maailma asjade arutamisi enam ei olnud. Mõtlesin tihti, et kas see 

kõik on ainult Muri pärast või on Helen äkki ka meist tüdinenud. Ta oli öelnud, et tal 

pole kunagi koera olnud ja see pärast ei osanud ta elu kutsikaga ette kujutada. Kas 

ei võinud olla nii, et ta ei osanud kujutleda ka elu lastega? Lapsi tal ju samuti varem 

ei olnud. Vahest mõtles ta meist samamoodi kui Muri kohta oli öelnud – et oleks ta 

ette teadnud, kuidas kõik tegelikkuses on, poleks ta seda tahtnudki? Teisisõnu, poleks 

meid lapsendama hakanudki …? See mõte kerkis mulle ootamatult pähe, klammerdus 

krampliku jõuga mu külge ega lasknud enam kuidagi lahti.
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1. Kuidas pereliikmed suhtusid kutsikasse? Too näiteid tekstist

2. Arutle. 

1. Mida Helen kahetses? 
2. Mis ettepaneku tegi Helen tüdrukutele? Miks?
3. Miks ei võtnud tüdrukud Heleni pakkumist vastu? Kuidas nad oma vastuseisu 
väljendasid?
4. Missuguseks muutus Helen pärast köögis peetud vaidlusi? Miks?
5. Missugune oli Andrus peale jutuajamist köögis? Miks?
6. Miks arvas Meribel, et Helen võib tüdrukud lastekodusse saata? Põhjenda teksti abil.

 ● armastab 
 ● hoolitseb
 ● koristab
 ● lubab

 ● armastab 
 ● koristab

 ● ei suuda harjuda 
 ● on meeleheitel
 ● süüdistab
 ● pakub vahetust

 ● kannatlik
 ● mõistev

Meribel

Anette

Helen

Andrus
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3. Mõtle, kuidas see lugu võis lõppeda. Kirjuta lühidalt vihikusse. 

4. Kuulamisülesanne. Kuula, mis edasi toimub. Kirjuta laused lõpuni. 

Tüdrukud said teada, et Helen leidis Murile  ..................................................................

Meribel ja Anette  ............................................................................................................

Nad võtavad  ...................................................................................................................

Tüdrukud veedavad aega  ...............................................................................................

Sinna tuleb ka  .................................................................................................................

Klassiõde soovitab  .........................................................................................................

Õpetaja veenab  ...............................................................................................................

Hommikul tuleb Andrus ja räägib  ..................................................................................

Meribel ja Anette jäävad  ................................................................................................

Tüdrukud saavad  ............................................................................................................

 Liis läheb uude kooli ja saab seal tuttavaks Sethiga, 

lastekodus elava mustanahalise poisiga, keda ülejäänud 

õpilased kardavad ja põlgavad. Kuid Liisis tekitab Seth 

pigem huvi ning lõpuks õnnestub tal võita tagasihoidliku 

ja suhteid vältiva poisi usaldus. Usaldusest kasvab 

aja jooksul vastastikune hoolimine ja armastus, mida 

ei kõiguta isegi neid ümbritsev vägivald, rassivaen ja 

mõistmatu suhtumine.

 Reeli Reinausi „Must vares” võitis Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse 

Tänapäev 2009. aasta noorteromaanivõistlusel esimese koha.
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Must vares
katkendid Reeli Reinausi raamatust „Must vares“

1. Loe ja tee märkmeid. Pööra tähelepanu joonitud  
sõnadele: kas nendega väljendatakse: 
• seda, mida on Sethi kohta kindlat teada.  
• seda, mida tema kohta arvatakse.

  
 „Vaadake, ta isegi käib nagu ahv!“ hüüdis Sten üle klassi.
 Poisid pistsid üksmeelselt möirgama.
 „Uh-uh-uhhaa!“ tegi Kaarel ahvi häält.
 Liis vaatas ehmunult ringi. Ta ei uskunud oma silmi ja kõrvu – isegi 
enamus tüdrukutest naeris.
 Seth vedas ikka veel mööda pinkidevahelist käiku jalgu järele. Liisile 
tundus, et ta läks meelega nii aeglaselt. Selleks, et teiste kannatust proovile 
panna. Mitte sellepärast, et tal oli õppimata.
 Seth tekitas Liisis pigem huvi. Kui tüdruk oli alles esimesi päevi uues 
koolis ja kedagi veel ei tundnud, siis olid nad Sethiga ainsad, kes vahetunnid 
üksinda mööda saatsid. Tüdruk oli paar korda endal poisi pilgu tabanud, ja 
kuid see oli ka kõik. Seth ei tulnud temaga rääkima ja ta ise ei söandanud 
samuti minna. Ent ta mäletas, et poisi silmis oli kummaline pilk – see oli 
nagu rahu kurbus üheaegselt ning kuna ka Liis ise oli natuke kurb, siis oli 
tal kahju nii endast kui poisist.
 Keegi ei teadnud Sethi elust midagi, kuigi räägiti igasuguseid asju. Liis 
oletas, et pooled juttudest on lihtsalt õelad väljamõeldised, aga päris kindel 
ei saanud ta selles ometigi olla. Osa õpilasi rääkis, et ta ema on joodik, 
kellelt on vanemlikud õigused ära võetud ning poiss elab lastekodus. 
Teised jälle, et Sethi ema ütles ise juba sünnitusmajas pojast lahti, kui nägi, 
milline ta on.
  Kolmas lugu, mis ringi liikus, oli see, et Seth ei olnud üldse Eestis 
sündinudki, vaid siia toodud ja maha jäetud. Kes ta vanemad on, polegi 
teada.
 Ainus kindel asi oli, et Seth elas lastekodus, kõik muu võis olla lihtsalt 
õelutsejate fantaasia. Ja teine kindel asi oli see, et poissi oli hädasti vaja 
kooli kossumeeskonda.

T

T
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 Lõpuks oli Seth tahvli juurde loivanud, püüdes ilkujatest mitte välja teha.
 „Palun näidake Aafrika kolme riiki,“ nõudis õpetaja Metsis.
 „Näita ahvide planeeti!“ karjus Alger.
 „Näita, kus su kodu on!“ hüüdis Sten ja kogu klass naeris jälle.
 Seth nimetas riikide pealinnad, tähtsamad tööstusharud ja vastas veel 
hulgale küsimustele, enne kui õps tal minna lasi. Vahetunnis tormasid kõik 
õpilased klassist välja. Vähesed mahajääjad püüdsid tavaliselt meeleheitlikult 
järgmiseks tunniks antud kodutöid teha või veel viimasel minutil mõneks 
kontrolltööks õppida. Ainult Seth jäi üksi istuma ning klaasistunud pilgul 
aknast välja põrnitsema.
 Liis liitus tüdrukutega. Ometigi kaalus ta hetkeks jäämist. Miski häiris teda ja 
ta ei teadud, mis see täpselt oli. Kas see, et ta polnud varem koolikiusamisega 
kokku puutunud? Liis tundis, et see oli üheaegselt julm ja tobe ning tekitas 
tunde, nagu oleks ka tema ise sellest osa võtnud.
 Seth ei saanud ju midagi parata, et ta selline oli. Tema polnud ju süüdi. 
Liisil hakkas korraga jälle poisist kahju. Ilmselt oli nagunii niru kasvada üles 
lastekodus, aga olla ka teistest erinev oma nahavärvi poolest ning lasta seda 
hommikust õhtuni nina alla hõõruda, see polnud ilmselt kuigi lõbus.
 Tundus, et nende klassis oli tekkinud omamoodi võistlus – kes suudab 
poissi verbaalsete torgetega rohkem närvi ajada. 
Siiani polnud veel kedagi edu saatnud ja seega läksid ka torked aina 
teravamaks. Kõike seda kogedes tundus Liisile, et ta peaks aeg-ajalt oma 
õpikute kaantelt üle kontrollima, mitmendas klassis ta siis õigupoolest käib. 
Nagu tänagi maateaduse tunnis oli tal tunne, et tegu on pigem algkooliga.
 Nende klassis oli kaks kampa – tüdrukute ja poiste oma. Need, kes kampa 
ei kuulunud, olid sama hästi kui surnud. Keegi ei võtnud neid tõsiselt. Ka 
mitte need, kes sisimas ihkasid kõik klassi populaarsemate hulka kuuluda. 
Liis ei mõistnud, mis ime läbi oli tema sinna kampa vastu võetud. Ja kuigi 
see, mida seal tehti, oli nõme, tundis ta, et see on ikkagi parem, kui olla 
päris mittekeegi.
 Poiste kamp ei erinenud tüdrukute omast vähimalgi määral. Ka siin olid 
omad liidrid ja need, kes kuulusid Steni kampa muudel põhjustel.
 Korraga mõistis Liis – vaid üks ta klassikaaslane oli nii tugev, et ei tantsinud 
Steni pilli järgi, ja see oli Seth. Isegi, kui keegi poissi ei sallinud, oleks ta 
olnud kamba liider juba paljalt oma tugevuse tõttu. Aga ta ei tahtnud. 
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 Seth oli vabatahtlikult eraldatuse valinud, sest ta ei tahtnud käituda nagu 
karjaloom. Liis naeratas selle avastuse juures. Talle hakkas kummaline poiss 
veel rohkem huvi pakkuma
 Kolmandal vahetunnil teatas Liis tüdrukutele, et on rahakoti klassi 
unustanud.
 „Muidugi too ära, Seth paneb selle veel pihta,“ soovitas Natali, kuigi Elina 
ütles, et ta võib Liisile laenata.
 „Kas ta siis varastab?“ küsis Liis natuke ehmunult. Ta oli oma mõtetes 
maalinud Sethist pildi kui kõigi poolt äratõugatud, kuid siiski õilsast ja 
heasüdamlikust poisist.
  „Pole aimugi, aga mis sellisest ikka tahta,“ sõnas Natali hooletult.
 „Oo, kas sinu meelest pole siis neegrid nii nunnud?“ ilkus Sandra Natali 
kallal.
 „Ah, ole vait!“, hüüdis tüdruk silmi pööritades.
 „Ta pole ju neeger,“ sõnas Liis. „Ta on mulatt.“ Ta teadis, et sellest pole 
kasu. 
 „See on, jah, uskumatu vahe,“ lausus Sandra. „Neeger ja mulatt on tõesti 
nagu siga ja kägu.“
 „Nojah, ma siis igatahes jooksen,“ sõnas Liis ja pööras ringi. Ta poleks 
viitsinud seda juttu nagunii kauem kuulata.
 Seth oli üksi klassis, nagu ta oli lootnud.
 „Sa istud siin kogu aeg üksi, millest sa mõtled?“. Liis mõistis, et see on 
peaaegu nagu rünnak, aga poisi apaatia oli nii tobe.
 Seth tõstis korraga pilgu. Liis arvas, et poiss kavatseb temaga rääkima 
hakata, kuid ta jõllitas teda peaaegu vihaselt.
 „Pole sinu asi. Tõmba uttu!“ ütles ta siis.
 Liis võpatas. Ta oli ju head tahtnud, mida ta siis valesti tegi?
 „Ma ei mõelnud sellega midagi halba,“ alustas ta. „Sa oled kogu aeg nii 
üksi ja ma mõtlesin …“
 „Sa seda ei mõelnud, et äkki ma tahangi üksi olla?“ küsis poiss.
 „Ei mõtelnud, keegi ei taha ju tegelikult üksi olla,“ sõnas Liis nagu algaja 
psühholoogiaõpetaja. Mida ta pidi sellise jobuga peale hakkama?
„Mina tahan,“ vastas poiss trotslikult. „Nii et lase jalga ja hoia must eemale.“
 Liis seisis nagu paigale naelutatud. „Ma tahtsin ainult head,“ pomises ta. 
Seth ei teinud tast enam väljagi. Ta oli uuesti oma pilgu aknast välja suunanud. 
Võimalik, et ta nägi seal midagi sellist, mida ainult tema oli võimeline nägema.
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1. Lõpeta laused.

  Sethi kohta oli teada, et ta …

  Sethi kohta arvati, et …

2. Kirjelda Sethi. 

        Missugune?    Millest seda järeldad?
   tark    teadis vastuseid õpetaja küsimustele

     hea korvpallur  .........................................................................

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

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

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

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

3. Liis teadis sama, mis ülejäänud klassikaaslased. Tal olid teada ka teiste 
arvamused Sethi kohta. Kuidas suhtus Liis Sethisse? 

  Mida Liis märkas?    Mis järelduse ta tegi?

  ei allunud teiste tahtele       tugev isiksus

  ......................................................           heasüdamlik

  ......................................................           kurb

  ......................................................           üksildane 

  ......................................................           võiks olla kamba liider    

  kummaline pilk        ............................................

4. Kuidas suhtus Liis kiusamisse? Leia tekstist laused ja loe. 

5. Arutle.

1. Mis põhjusel klassikaaslased Sethi üle naersid?
2. Kuidas saad aru väljenditest:

 ● Sten hüüdis: „Näita, kus su kodu on!“? 
 ● vanemlikud õigused on ära võetud? Millal nii juhtub? Miks?
 ● ütles pojast lahti? Millal nii juhtub? Miks?

T
A
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3. Miks satuvad mõned õpilased teiste pilke alla?
4. Kuidas reageeris Seth kiusamisele?

    tegelikult hoidis end vaos

 ● oli rahulik   tegelikult kontrollis oma ……

    tegelikult kontrollis oma ……

    hoidus eraldi 

 ● tõrjus kõiki   vältis teadlikult …

    vastas …

5. Kuidas oleks võinud Seth reageerida? Kumb käitumisviis võiks olla kergem?
6. Kas oled märganud kiusamist oma koolis? Kus? Mil viisil?
7. Meenuta mõnda juhtumit, räägi sellest oma kaaslasele.
8. Kas oled olnud kiusaja poolt või kaitsnud kiusatavat? Põhjenda.

Kauaoodatud klassiõhtu
Helju Rammo

 Kauaoodatud klassiõhtu jõudis lõpuks kätte. Hoopis teistsugune kui eelmised. Sest 
kõik oskasid nüüd tantsida. Ka Maire. Tema küll algul arvas, et ei saa neid keerulisi tantse 
iialgi selgeks. Ja võib-olla oma ara loomu tõttu poleks ametlikel tantsukursustel saanudki. 
Kuid neid õpetas nende Kalev ise. Tema hakkas juba enne kooli peotantsuringis käima, 
oli palju võistelnud, auhindu saanud ja esinenud isegi televisioonis.
 Nii läks täie hooga harjutamiseks lahti. Kalev oli hirmus kannatlik. Ei halvustanud 
kunagi kedagi. Isegi mitte neid, kellel kohe hästi ei läinud. Nõnda julges ka Maire südilt 
proovida ja oma imestuseks sai peagi selgeks valsi ja foksi. Samuti rumba ja samba. 
Varsti koguni tšatša. Ainult klassi klounil Reinul ei läinud tantsimine põrmugi. Esialgu 
Maire arvas, et poiss jälle vigurdab, kuid siis sai aru, et ta ei tule lihtsalt toime. Aga 
üksi tema pärast ei saanud ju klassiõhtut teab mis ajaks edasi lükata.
 Niisiis jõudis see kauaoodatud päev lõpuks kätte. Neile oli koguni saal kasutada 
antud. Ja enamus varakult kohal. Maire muidugi ka. Piduliku valge pluusi ja uue 
helesinise seelikuga. Muidu ikka kogu talve käis pikkade pükstega. Ja esimest korda 
elus oli ta koguni lokirullid pähe kruttinud. Käharajuukselisena nägi ta enda meelest 
üpris kena välja. Täiesti võrdne kõigi teistega, kes nüüd saalis toimetasid, peolauda 
valmis sättisid.
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 Ja siis saabus tema, nende Fleur! [flöör] Nagu üle läve saali astus, jätsid kõik kui 
käsu peale askeldused ja vaatasid ainult teda. See oli nagu mingi lummus. Niivõrd 
kütkestavana, lausa ebamaisena mõjus tulija. Hõbedaselt sätendav puhvkäistega 
valge kleit, lai roosa pael ümber! Teine samasugune juustes! Heleroosad kingad 
jalas! Niisugust vaimustavat pilti täiendasid kastanivärvi ja loomulikult kergelt lokkis 
üle õlgade voogavad juuksed, rikastasid kahvatud põsed ning sõstrasilmad.
	 Maire	kohe	kohmetus	ja	ohkas	nii	suurt	ilu	nähes.	Talle	näis,	et	tulija	on	just	−	just	
kuskilt	värvifilmist	välja	astunud.	Koolisaal	oma	igapäevasusega	tundus	Fleuri	jaoks	
koguni sobimatuna. Maire isegi kuulis, kuidas nende klassijuhataja sõnas: „Vaata, aga 
vaata!“
 See kõik ei oleks ehk tohtinud üllatuseks olla, kuid ometi oli. Ei oleks tohtinud 
olla sellepärast, et juba esimese klassi esimesest koolipäevast peale erines Fleur 
teistest. Kui õpetaja nendega ükshaaval tutvus, tõusis tema püsti ja teatas. „Minu nimi 
kirjutatakse Fleur, aga see on võetud prantsuse keelest ja seal tuleb eu hääldada pika 
ö-na, nii et mina olen Flöör ehk lill. Sest Fleur on prantsuse keeles lill.“
 Täpselt nii tähtsalt ja keeruliselt ta rääkis ja teised kuulasid, silmad pärani. Hiljemgi 
ei muutunud ses suhtes midagi. Fleurist sai kõigi ta ilmatu uhkete riiete ja asjadega üle 
nende klassi kõige isepäisem ja tähtsam tüdruk. Kodus tal pidi veel olema oma üleni 
roosa tuba ja oma üleni valge puudel. Maire pole neid küll näinud, igaüht ei kutsutudki 
vaatama.
 Praegu tüdrukud aina keerlesid ülipiduliku Fleuri ümber. Üksteise võidu nad kiitsid 
teda. Mairet jälle valdas suur kiusatus kaunitari toretsevat kleiti katsuda. Kangesti tahtis 
teada, kas see kleit on tal tõesti ehtsatest hõbelõngadest kootud. Aga kus Fleuri kulm 
läks sedamaid kipra ning ta justkui hammustas: 
„Ära, ära käperda! Vaata, missugune kaltsakas 
sa ise oled!“
 Säärane ränk ütlemine tegi Mairele väga 
haiget. Ja et ta õnnetuseks oli liiga õrna 
südamega, pisar ühtelugu silmas, siis kohe 
tundis, kuidas nutt tuli kurku. Et mitte teiste 
ees töinama pista ja nende head tuju rikkuda, 
siis jooksis saalist välja ja ühe hooga tühja 
klassiruumi. Istus seal oma pinki, langetas 
pea kätele ja nuuksus. Ega teagi, kaua ennast 
haletses, kui järsku kuulis Kalevit küsimas: „Mis 
sa siin pirised?“
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 Maire tõstis pilgu ja vaatas küsijale otsa. Kalev oli täna veel siledam kui muidu. 
Igapäevase rohekashalli pluusi asemel erevalge särk seljas, kikilips ees. Maire juurde 
inimtühja klassi sattus ilmselt juhuslikult, tuli arvatavasti lillevaasi võtma. Hoidiski juba 
vaasi käes ja ootas, mida nutja vastab.
 Vaevalt, et mõnel muul juhul oleks Maire üldse midagi öelnud või kaevanud, aga seda 
klassiõhtut tantsuga oli ta ju nii kangesti oodanud. Seepärast lipsaski tal puruõnnetul 
üle huulte: „Fleur ütles, et ma olen … kaltsakas.“
 „Mina jälle olevat kalkun,“ tunnistas Kalev.
 „Kalkun?!“ imestas õnnetuke ja silmad selginesid korrapealt. Oli ikka uudis, et Fleur 
julges isegi Kalevile pahasti ütelda.
 „Jah, ükskord tantsima õppimise ajal ütles, et ma pidavat nende sambade- rumbadega 
ennast kohevile ajama,“ jutustas Kalev. „Tegelikult on ju nii, et kui kedagi õpetad, pead 
tahtmatult märkusi tegema. Ja kui ta vaid teaks, kuidas meie trennis võtta saame! Aga 
mina kannatan kõik välja, sest tahan tulevikus rahvusvahelistele võistlustele jõuda.“
 „Ohoo!“ hüüatas Maire siiralt.
 Sellest muutus Kalev kohe tõsiseks, tõmbus endasse ja keelas. „Ära sa seda, mida 
ma praegu rääkisin, kellelegi ütle.“
 „Ei, ei ütle,“ lubas Maire, silmade kuivatamiseks taskurätikut otsides, ent ei leidnud, 
ja Kalev siis andis talle oma roheliseruudulise ja täiesti puhta räti.
 „Kas nuusata ka võib?“ kõhkles Maire.
 „Nuuska aga nuuska!“ julgustas Kalev. Maire tegigi oma väljanägemise enam- 
vähem korda, mispeale tõusis pingist ning nad läksid kõrvuti teiste juurde saali tagasi. 
Sõid, jõid seal, jälgisid ettekandeid, kuni selle kauaoodatud silmapilguni, kuni nende 
klassijuhataja pani muusika mängima.
 Esimesena kõlas valss.
 Ja kohe valsiviisi kõlades juhtus midagi enneolematut: kõigi tüdrukute üllatuste 
üllatuseks sammus Kalev otsejoones Maire juurde, teda tantsule paluma. Vähe hiljem 
tõusid robinal ka teised poisid ja kummardasid tüdrukute ees, aga Fleuri millegipärast 
keegi ei näinud. Kõik läksid tüdrukust muudkui mühinal mööda, kuni klassi kloun Rein 
Fleuri tantsule palumise enda peale võttis ja uhkemast uhkemale, naljanägu peas, 
veidralt noogutas.
 Noh, Maire piilus seda komöödiat silmanurgast, et mis nüüd küll saab, kuid Fleur 
läks siiski Reinuga tantsupõrandale ja Rein koperdas mis hirmus, nõnda, et võib 
julgesti öelda, et nende tantsimisest ei tulnud midagi mõistlikku välja. Untsu see nali 
ülepea läks, sest lõpuks kaotas Fleur veel ühe oma heleroosa kinga. Sätendav lilleke, 
nagu teda Maire sel hetkel mõttes nimetas, kiirustas seepeale peolt lahkuma, ja just 
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siis sündis selle õhtu kõige imelikum asi. Mitte keegi ei tõtanud Fleurile järele ja isegi 
klassijuhataja tegi näo, nagu poleks midagi juhtunud.
 Aga Mairel hakkas Fleurist ikkagi hale, ehkki ta enam silmi ei vesistanud, oli tema 
pärast kohe kurb, koguni veel siis, kui Kaleviga edasi tantsis ja nende Rein teiste 
hulgas vigureid tegi.

1. Missugustena saabusid tüdrukud klassiõhtule? Kirjelda teksti abil. 

2. Täida lüngad. 

juuksed

rõivastus

jalatsid

sädelev, ülipidulik, toretsev, ilus, ülepakutud, lihtne, tavaline
tähtis, uhke, tähtis, tagasihoidlik, kade, kiuslik, üleolev, õrn

Fleur oli teistest erinev. Tal olid  .....................................................................................

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

Maire arvamus Fleurist:  .................................................................................................

Fleuri arvamus Mairest:  .................................................................................................

3. Kirjelda Fleuri käitumist. Põhjenda teksti abil.

 ● uhkeldav
 ● ülbe
 ● ebaviiskas 
 ● halvustav

4. Selgita, kuidas mõistad vanasõnu: 

Kõik pole kuld, mis hiilgab.
Väline ilu võib olla petlik. 
Ilus õun, uss sees.
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5. Arutle.

1. Kumb tüdrukutest sulle meeldib? Miks?
2. Mida võis tunda

Mida võis tunda 
    ta uhkete riietega peoruumi sisenes? 

 ● Fleur, kui  keegi teda tantsima ei kutsunud?
    ta Reinuga tantsides kinga kaotas?
    Kalev teda lohutada püüdis?

 ● Maire, kui   Kalev ta tantsima palus?
    Fleur klassiõhtult lahkus?

6. Kirjelda oma välimust kui lähed peoõhtule.

 ● juuksed: .......................................

 ● rõivad: .........................................

 ● jalanõud: .....................................

7. Kuulamisülesanne. Kuula, mida vanaema Karin noortemoest arvab. Märgi 
tabelisse ×, kas väide on õige (JAH) või väär( EI).

väide JAH EI

1. Vanaemale pakub huvi noorte pidulik rõivastus.

2. Karin satub teatrisse harva.

3. Karinile on meele järgi, kui poisid kannavad teatriskäigul 
pintsakut.

4. Teatris oli liiga palju tumedate pükstega tütarlapsi.

5. Ülipidulikud riided on kallid ja lähevad kiiresti moest.

6. Mõttekas on valida lihtsam lõpukleit, mida saab ka 
hiljem kanda.

7. Põhikooli lõpuaktuseks peaksid tüdrukud end hoolega 
meikima ja ehtima.
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Kadeduse asemel räägivad eestlased  
hoopis õnnest 

Kust tulevad sõna kadekops, viha ja missuguseid tunnetega seotud sõnu 
kasutavad eestlased kõige rohkem?

Riin Haljas, ajakirjanik
	 Keeleteadlane	Ene	Vainik	küsitles	eestlasi,	paludes	neil	nimetada	tundeid.	«Lehm,»	
ütles üks intervjueeritud mees pärast mõttepausi. See oli ainus sõna, mis talle tunnetega 
meenus.	Pärast	väikest	pausi	tulid	veel	«loom»	ja	«liha».	
 Nüüd meenutab teadur seda lugu naerdes. Ta ütleb, et päris nii hulluks meie 
eneseväljendust pidada ei tasuks. Eestlasedki räägivad vajaduse korral tunnetest ja 
sõnu on selleks piisavalt.
 Hiljuti ilmus teadlase aastatepikkuste uurimuse järel üle 300 lehekülje paksune 
raamat	«Eesti	tunded.	Sõnaportreed».	Selles	jutustatakse	«kadeduse»	sünnilugu,	
räägitakse	kellega	«armastus»	hästi	läbi	saab,	mida	«õnn»	vanasti	tähendas.	Raamat	
algab	«kadedusest»	ja	lõpeb	«õnnega».	Viimane	on	Eesti	keele	tekstides	enim	esinev	
tundesõna. 
 Kui palju eesti keeles tunnetega seotud sõnu on, Ene Vainik täpselt öelda ei oskagi. 
Tõenäoliselt jääb arv kusagile 300 lähedale – ja sellest piisab täiesti. Tunnetest 
rääkides meenus inimestele esmalt viha – see on lihtsalt nii tugev emotsioon. Kuid 
hea tähendusega sõnu kasutavad eestlased palju sagedamini. Teaduri sõnul meenuvad 
inimestele esimestena emotsioonid, mis väljenduvad selgelt näoilmetes, käitumises, 
hääletoonis ja kehakeeles: need on viha, armastus, rõõm ja kurbus. 
 Rohkem tundesõnu hakkas vaja minema 19. sajandi lõpul, kui eesti keelest 
sai kirjanduskeel ja raamatuid hakati eesti keelde tõlkima. Nii hakkasid tõlkijad ja 
keeleteadlased sõnu ise juurde looma ja murdesõnu kasutama. Üks selliseid sõnu, 
mida	tänapäevalgi	kasutatakse,	on	«kirg».	See	on	murdesõna	ja		tähendas	vanasti	
tulesädet. 
Kust aga eestikeelsed sõnad pärinevad?
 «Mind üllatas, et paljud tundesõnadest on mitu tuhat aastat vanad. Ju oli tunnetest 
vaja	juba	nii	ammu	aega	tagasi	rääkida,»	märgib	Ene	Vainik.	Raua-	ja	koguni	kiviaegsegi	
inimese	viha	kirjeldati	sama	sõnaga	kui	tänapäeval.	Sõna	«viha»	esialgne	tähendus	
oli	«mürk».
 Eesti tundesõnu iseloomustab veel seegi, et meil on palju ühist teiste keelte ja 
kultuuridega. Rohkelt leiab tundesõnadest piibli mõju: vihast ja armastusest räägitakse 
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kui tulest, häbi pärast vajume maa alla. Sealt on pärit ka häbi pärast punastamine ja 
rõõmust hüppamine.
Kumb on enne, kas sõna või tunne? 
 Tunnetest rääkimise viis on ajapikku muutnud ja allub moevooludele. 20. sajandi 
keskel hakkasid aga kirjanikud tegelaste tundeid hoopis kirjeldama. Tunnete otse 
nimetamise asemel kirjeldati käitumist või anti edasi tegelaste kõnepruuk. Selle asemel, 
et nimetada tundeid, nagu igatsus, kahetsus, kurbus ja meeleheide, jõuavad tunded 
lugejateni hoopis sündmuste kirjelduse või tegelaste kõne kaudu. Lugeja võib sellest 
ise järeldada, mida tegelane tunneb.
Vajadus tundeid sõnas ja kirjas väljendada pole kuhugi kadunud ja aeg-ajalt tekib 
sõnu	juurde.	Uue	aja	tundesõna	on	«laikima».	See	sõna	oli	juba	1921.	aastal	ilmunud	
uudissõnade	sõnastikus,	kuid	tähendas	see	hoopiski	«sarnanema».
Kust tundesõnad tulevad?
õnn

 ● Tekstides esineb õnnega seotud sõnu tundesõnadest kõige sagedamini.
 ● «Õnne» all peetakse silmas nii meeldivat tunnet kui ka juhuslikku vedamist.
 ● Ajalooliselt tähendas «õnn» rahvasuus hoopiski viljakust ja juurdekasvu.

viha
 ● Eestlasele meenub esimese tundesõnana «viha». 
 ● Viha on tunne, mis jääb meelde ja mis sunnib end märkama. Kirjalikus tekstis  

      esineb seda pigem vähem.
 ● «Vihal» on kolm tähendust: «vaenulikkuse ja ärritatusega seotud tunne»;       

     «mõru/kibe» või hoopiski «mädanik». 
 ● Sõna «viha» on ligi 5000 aastat vana ning selle esmane tähendus on olnud  

     «mürk», «kurjus» ja «roheline».
kurbus

 ● Kurbust iseloomustatakse vahel koerte kaudu: «nina norgus», «saba sorgus»,  
      «kõrvad lontis» ja «nina maas hoidma».

 ● 6000 aastat tagasi tähendas kurbus «nälginud» ja «janus». 
hirm

 ● «Hirmu» kohtab paljudes sõnaühendites: «hirmuhigi», «kabuhirm» ja  
 «hirmuäratav».

 ● Hirmutunde tähistamiseks kasutati iidsetel aegadel sõna «pelgama».
rõõm

 ● «Rõõm» seostub meil hea emotsiooniga.
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 ● Rõõmsa tujuga kaasnevad väljendid: «seitsmendas taevas», «rõõmust 
hüppama», «lakke hüppama».

 ● Sõna «rõõm» viib röökimise ja rõkkamise juurde, murretes oli sõna tähendus 
«kisa» ja «lärm».

1. Vali sobiv lauselõpp ja märgi  sisse .

1. Teadur uuris eesti keeles esinevaid 

 tegusõnu;  laulusõnu;  tundesõnu.

2. Eesti keeles kõige enam esinev tundesõna on 

 viha;  õnn;  mõnu.

3. Tunnetest rääkides meenus eestlastele kõigepealt 

 viha;  õnn;  lehm.

4. Kirjanikud hakkasid tunnete otsese nimetamise asemel 

 murdesõnu kasutama.

 kasutama sõna „laikima“

 kirjeldama tegelaste käitumist. 

2. Tundesõnade rohkustest meie keeles annavad tunnistust mitmed väljendid ja 
liitsõnad. Arutle. 

1. Kuidas saad aru väljenditest: kadekops, õnneseen, armukadedus, rõõmurull.
2. Moodusta võimalikult palju väljendeid sõnadega õnn, rõõm, viha, kurbus.

õnn
õnnelik,  ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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viha
vihane,  ............................................................................................................................

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

hirm
hirmutama,  .....................................................................................................................

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

rõõm
andmisrõõm  ....................................................................................................................  

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

3. Loe Hando Runneli luuletus. Jooni selles esinevad tundesõnad. 

Saunalaul
Hando Runnel

Sauna minnakse vihaga.

Leili visatakse vihata.

Viha hautamine kerisel on keelatud.

 Viha viimine koju on kombetu.

Koju minnakse vihata.

Koju minnakse mõnuga.

                                Mis kõlalt sarnane sõna ei ole tundesõna?

4. Loe Läti muinasjutt „Õnn ja Õnnetus“. Nummerda lõigud õiges järjekorras.

Õnn ja Õnnetus
1. Ennemuiste elasid kaks venda, üks neist oli rikas, teine vaene. Vaene vend oli 

rikka venna juures pidusöögil. Rikas andis vaesele vennale kaasa paljaksnäritud 
veisekondi.
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S M Õ N U S K Õ R K
Õ R Õ Õ M U S Õ R N
B Õ N N E T U O O T
R Õ N Õ U D L I K Õ
A P E P Õ N E V K B
L E L Õ B U S O Õ I
I T I Õ U D N E V N
K L K T Õ S I N E E
Õ I T S E V M Õ R U
O K Õ L B U L I K O

....  Pärast Õnnetuse maha matmist hakkas vaesel vennal järjest paremini minema. Kahe 
aasta pärast oli ta juba oma vennast rikkam.

....  Peolt koju minnes kohtas vaene vend üht haiget ja nälginud naist. Ta andis kondi 
talle. Naine ütles, et tema nimi on Õnnetus. Ta tänas kondi eest ja hakkas selle seest 
üdi sööma. Söömise ajal puges naine ise vähehaaval kondi sisse.

....  Rikas mees sai teada vaesele vennale sülle kukkunud õnnest. Vaene vend tuli rikast 
venda õnne toonud kondi eest tänama ja avaldas selle peidukoha.

....  Kui Õnnetus oli juba üleni kondi sisse pugenud, pani vaene mees kondi otsa 
puupunniga kinni. Ta viis kondi sügavale sohu ja sõtkus selle jalgadega mutta.

6. Rikas mees tahtis, et Õnnetus venna juurde tagasi läheks. Ta otsis soost kondi üles 
ning päästis vangisolija valla. Vangistusest välja roninud Õnnetus teatas, et hakkab 
nüüdsest oma päästja juures elama. Nüüd hakkas rikas vend järjest vaesemaks jääma.

Loe muinasjutu lõigud õiges järjekorras. 

5. Leia täheruudust 18 omadussõna. Rühmita kolme tulpa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

õdus

mõtlik ..................................................................................................................

Kokku on ............... omadussõna

jõhker
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Tulipunane vihmavari
Betti Alver 

Kui kõrgel olid lauad ja laed!
Kui lähedal oli päike!
Kui lähedal taevas, kui kaugel aed!
Ma olin väike.

Olin väike, kuid ihkasin juba.
Rohkem kui nukku ja nukutuba, rohkem, kui pildivihku, 
rohkem, kui linnukest pihku, täringuks tähte
ja palliks kuud,
rohkem, kui tooreid tikrimarju, rohkem, rohkem kui midagi muud
ihkasin,
oh kuidas ma ihkasin
tulipunast vihmavarju!

Ja siis viimaks, viimaks ometigi
ta oli mul tõesti peos, 
tõesti mu südame ligi,
mu kaenlas, mu süles,
kord kinni, kord lahti!

Kesk jooksujahti
tõstsin kilgates üles
suure päikese poole
omaenese väikese
tulipunase päikese !

Kord hoidis teda mu parem käsi,
kord tantsitas vasem.
Hüppasin, hõiskasin
ja olin valmis rataskaari lööma.

Ema ütles aknast:
„Ole ometi tasem.
Pane vihmavari pingile
ja tule tuppa 
sööma.“

MURETU
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Kui kõrgel olid lauad ja laed!
Kui lähedal oli päike!
Kui lähedal taevas, kui kaugel aed!
Ma olin väike
ja kähku sain küllalt roast.
Tippasin toast.
Käsi veel ukselingil,
lävel kepsu ju löömas jalad –

ma ei kilganud äkki enam
ega taibanud vähematki.
Minu pisike päikene pingil
oli katki.
Oli katki.
Oli keskelt murtud katki.

Suur päike 
paistis korraga kaugelt
Lauad ja laed olid samad,
kuid hoopis madalamad.
Ma olin väike,
ei saanud millestki aru,
ei mõistnud, ei märganud muud,
kui panin pea vastu seina 
ja nutsin
oma elu
esimest leina.
Ma ei osanud küsida, kosta
ega sõnadega kurta.
Ma ei lasknud end lohutada.

Ema lubas osta 
uue varju, mis on veelgi kenam.

Uut aga, 
uut
ma ei tahtnud enam.
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1. Räägi väikese tüdruku esimesest kaotuskibedusest.

1. Väike tüdruk nägi võõra tädi käes imeilusat punast vihmavarju. Ta …
2. Ühel päeval …
3. Tüdruk  …
4. Ema kutsus …
5. Tüdruk leidis pingilt …
6. Ema lohutas ja …

2. Leia, kuidas luuletaja on kirjeldanud väikese tüdruku tundeid. Vali sobivad 
sõnad: rõõmus, õnnelik, igatsev, ihkav, kurb, uhke, kärsitu, leinav, kohkunud, 
meeleheitel  ja kirjuta luuletuse kõrvale kasti.

3. Arutle.

1. Kui suureks sina hindad väikese lapse vihmavarju kaotust?
2. Miks oli tüdruku lein nii sügav?
3. Kirjelda mõnda olukorda, kus oled olnud millegi üle

 ● erakordselt õnnelik.
 ● lohutamatult õnnetu.

4. Vasta küsimustele lühidalt. 

1. Mis liiki tekst on „Tulipunane vihmavari“? ………………………

2. Mis on värss? ……………………………………………… Too näide. 

4. Kuidas nimetatakse häälikute kokkukõla sõnades värsirea lõpus? …………….

3. Leia tekstist näiteid. Kirjuta.

 ● värsirea alguses korduvate häälikutega sõnad ehk algriim: pisike päikene 

pingil.

 ● samakõlalised sõnade värsi lõpul ehk lõppriim: laed − aed; ……………..; 

……………………………………………………………………………...

 ● kordused: Kui kõrgel olid lauad ja laed! ………………………………… 

……………………………………………………………………………..

SOOV

SOOV täitub

RÕÕM

ÕNNETUS

LEIN
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Helde puu
Shel Silverstein 

 Kord oli puu, kes armastas üht väikest 
poissi. See poiss tuli iga päev tema 
juurde ja korjas puu alt lehti. Ta tegi neist 
lehekroone ning mängis metsakuningat. 
Ta ronis mööda tüve üles ja kiikus puu 
okstel ning sõi ta õunu. Nad mängisid koos 
peitust. Kui poiss väsis, heitis ta puu varju 

magama. See poiss armastas puud väga. Ja puu oli õnnelik.

 Kuid aeg läks. Poiss kasvas suuremaks. Puu jäi tihti üksi. Ühel 
päeval tuli poiss puu alla ja puu lausus: „Tule, Poiss, tule ja roni 
mööda mu tüve üles ja kiigu mu oksal, söö mu õunu ja mängi mu 
varjus ja ole õnnelik.“
 „Ma olen liiga suur, et ronida ja mängida,“ vastas poiss.
 „Ma tahan endale asju osta ja elust rõõmu tunda. Ma tahan 
raha. Kas sul on mulle raha anda?“
 „Anna andeks,“ ütles puu, „kuid mul pole raha. Mul on ainult 
lehti ja õunu. Korja mu õunu ja müü need linnas ära. Siis saad 
raha ja sa oledki õnnelik.“ Poiss roniski puu otsa ja korjas ta õunu 
ning viis need endaga kaasa. Ja puu oli õnnelik.

 Kuid poiss jäi kauaks ära ... ja puu muutus kurvaks. Siis ühel 
päeval tuli poiss jälle tagasi ja puu sahises rõõmust ning lausus: 
„Tule, Poiss, roni mööda mu tüve üles ja kiigu mu okstel ja ole 
õnnelik.“
 „Mul on liiga palju tegemist, et puude otsas ronida,“ vastas 
poiss. „Ma tahan endale maja, kus mul oleks soe,“ lausus ta. „Ma 
tahan endale naist ja tahan endale lapsi, sellepärast ongi mulle 
seda vaja. Kas sul oleks mu jaoks maja?“ 
 „Ei ole,“ ütles puu. „Mu maja on mets, kuid sa võid mu oksad 
ära saagida ja endale maja ehitada. Ja sa oledki õnnelik.“
 Poiss saagiski puu oksad ära ja viis need endaga kaasa ja 
ehitas neist maja. Ja puu oli õnnelik.
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 Kuid poiss jäi kauaks ära. Kui ta tagasi tuli, oli puu nii õnnelik, 
et suutis vaevu kõnelda. „Tule, Poiss,“ sosistas ta, „tule ja mängi 
minuga.“ 
 „Ma olen liiga vana ja kurb, et sinuga mängida,“ vastas poiss. 
„Ma tahan endale paati, mis mind siit kaugele ära viiks. Kas sul 
oleks mu jaoks paati?“
 „Raiu mu tüvi maha ja ehita endale paat,“ ütles puu. „Siis sa võid 
minema purjetada... ja sa oledki õnnelik.“ Poiss raiuski puu tüve 
maha ja ehitas paadi ning purjetas minema. Ja puu oli õnnelik 
... kuid mitte päriselt.

 Kaua aja pärast tuli poiss uuesti tagasi. „Anna andeks, Poiss,“ 
ütles	puu,	„kuid	mul	pole	sulle	enam	midagi	anda	−	mul	pole	enam	
õunu.“
 „Mu hambad on liiga kehvad, et õunu süüa,” vastas poiss. 
 „Mul pole enam oksi,” lausus puu. „Sa ei saa nendel enam 
kiikuda ...“
 „Ma olen liiga vana, et okstel kiikuda,“ vastas poiss. 
 „Mul pole enam tüve,” lausus puu. „Sa ei saa seda mööda 
ronida ...“ 
 „Ma olen ronimiseks liiga väsinud,“ vastas poiss. 
 „Anna andeks,“ ohkas puu. „Ma tahaksin sulle midagi anda 
... kuid mul pole enam midagi. Olen vaid üks vana känd. Anna 
andeks ...“
 „Mulle pole enam palju vaja,“ vastas poiss, „ainult üht vaikset 
kohta, kus istuda ja puhata. Ma olen väga väsinud.“ 
 „Hea küll,“ lausus puu ja ajas end nii sirgu kui suutis, „istumiseks 
ja puhkamiseks on vana känd hea küll. Tule, Poiss, istu maha. 
Istu ja puhka.“ 
 Poiss istuski. Ja puu oli õnnelik.

1. Otsusta, mis liiki tekst on „Helde puu“.

See on ………………………………………………………

Mille järgi otsustasid? Nimeta tunnused.
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2. Jaota pala osadeks. Kavasta.

elukaar Mis toimus? kavapunkt

LAPSEPÕLV 1. Poiss kiikus okstel, korjas 
lehti, sõi õunu, puhkas puu all.

1. Poiss tunneb puust rõõmu.

NOORUSAEG
2. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

2. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

TÄISIGA
3. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

3. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

4. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

4. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

VANADUS
5. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

5. …………………………… 

……………...………………

……………...………………

……………...………………

3. Kirjuta teksti kõrvale inimese eluetapid. 

4. Täienda skeemi teksti abil.
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R

sõi .........................................

kiikus ....................................

ronis .....................................

puhkas ..................................

ARMASTUS
tahtis andis
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5. Jutusta, kuidas poiss puu armastust ära kasutas.

6. Tee kokkuvõte. 

1. Leia tekstist, mitu korda kirjanik on märkinud, et Puu oli õnnelik? ………
2. Millal oli Puu õnnelik?
Puu oli õnnelik, kui sai …………………………………………………….
3. Mis ütlusest järeldad, et Puu tundis end süüdlasena?
………………………………………………………………………………..
4. Millal Puu Poisilt andeks palus? …………………….…………………..
………………………………………………………………………………….

7. Mis vanasõna võiks kõige paremini sobida selle loo juurde. Põhjenda.

• Heategu ei vaja tasu, piisab tänust.
• Andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm. 
• Headus tuleb südamest.
• Heategu leiab harva tänu.

8. Kuulamisülesanne. Kuula muinasjuttu „Hea õnn“. Vali sobiv vastus ja märgi 
 sisse .

1. Keegi teadis, et 
 ühel kaugel maal elavad ükssilmad.
 kuskil saarel on ühe silmaga inimesed. 
 ühesilmseid inimesi näidates saab teenida raha.

2. Laisk mees lootis, et saab
 saarelt väga kergesti hunniku raha.
 ilma vaevata rikkaks ja kuulsaks.
 sõbraks ühesilmaliste saareelanikega. 

3. Mees ostis paadi ja sõudis saarele, et 
 püüda ühe silmaga inimene kinni ja teda rahvale raha eest näidata.
 jääda sinna ja end ühesilmalistele raha eest näidata.
 teenida seal palju raha ja saada tähtsaks meheks.

4. Saareelanikud püüdsid kahesilmalise  mehe kinni ja 
 said aru, et võõral mehel polnud raha.
 pakkusid talle inimese eest dollareid.
 näitasid teda raha eest ühe silmaga inimestele.
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9. Järjesta pildid muinasjutu „Hea õnn“ põhjal ja nummerda. Jutusta.

Armastuskiri Janale
Eckhard Rösler

 Veel kord läheb Jana õue tagasi.
 Veel kord vaatab ta telliskivipunase maja poole, mille katus on harjast räästani 
mattunud viinapuulehtede alla.
 Mathis näeb teda ja tuleb tara äärde.
 Mathis teab, et Jana peab nüüd ära sõitma.
 Maja konutab aga vaikselt lehestiku all, nagu oleks magama jäänud. Mathis ei astu 
uksest välja. Uks näib lukus olevat, nagu polekski kedagi kodus.
 Ei mingit liikumist.
 „Sa jääd veel oma rongist maha,“ hüüab vanaema Luise Janat tagant kiirustades. 
Ta seisab jalgrattaga hooviväravas, Jana kohver pakiraamil. Sel hommikul on vanaema 
rohkem närvis kui muidu. Ta saab rahu alles siis, kui teab, et Jana on tervelt ja elusalt 
rongi kupees.
 Jana kirub mõttes tagasisõidupiletit oma jakitaskus. Ta tahaks siia jääda ja Mathisega 
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sillale minna. Nad nõjatuksid raudkäsipuule ja lehvitaksid rongidele. Mõnikord lehvitavad 
reisijad kupeeakende tagant vastu. Ka vahekäigu akende tagant, kus nad seisavad 
pakkide ja lapsevankrite vahel nagu sisse müüritud. Proua Hammelbein, ütleb Mathis, 
või härra Bammelhein. Stralsund on tal Salstrund, Halle-Neustadtist saab Nalle-
Heustadt. Ja nõnda käib ühest rongist teiseni. 
 Ta on võrratu sõnade väljamõtleja ja ümberpööraja. Ja kui talle meeldib, ütleb terve 
päeva Janale ikka ainult Naja.
 „Jana!“
 See pole Mathis.
 Vanaema Luise hüüe toob Jana sillalt tänavale.
 Jana hakkab aeglaselt vanaemale järele astuma.
 Ta vaatab tagasi külatänavale.
 Vasikalauda ees peatub järelkäruga traktor, mis veab põhku. Midagi muud ei ole 
näha.
 Ta võib siiski veel tulla.
 Oma kiire võidukaga jõuab ta tüdrukule järele. 
 Juba järgmisel hetkel võib ta ümber nurga kihutada. Siis tuleb ta jaamani kaasa. 
 Vanaema Luise imestab kindlasti pisut. See Mathis, mõtleb ta, – mis on temal asja 
minu Jana kõrval käia?
 Küsimiseks ei jää aga aega.
 Peaks Mathis ainult tulema.
 Väike külapood annab Janale uut lootust. Ehk ostab poiss parajasti külmletist 
jäätist. Võib-olla ta ostab ka kaks jäätist, ja siis nad söövad koos tänaval.
 Mathise lehmasarvetaolise juhtrauaga võidusõiduratast ei ole poe akna all näha.
 Poest tuleb välja üks naine, sama vana kui vanaema Luise.
 „Noh,“ küsib ta kohe, „kas vaheaeg on läbi?“
 Ta paneb koti maha ja sätib end vanaema Luisega juttu puhuma.
 Vanaema ainult noogutab korra ja lükkab ratast edasi.
 Teine on nüüd pettunud, et ei saanud uudiseid vahetada. Siis võtab ta koti uuesti 
kätte ja ütleb ainult:
 „Jaa-jaa. Kõik saab ükskord läbi.“
 Sellist juttu ei taha Jana praegu küll kuulda.
 Mitte midagi pole läbi, tahaks ta hüüda. Kõik kestab edasi, ja Mathis tuleb.
 Ta ootab jaamas.
 Ta on juba varakult sinna sõitnud. Jana ütles ju ise Mathisele ärasõiduaja: kell 
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kümme null üheksa. Sellepärast polnudki poiss kodus ega tulnud ka tara äärde. Sest 
ta on juba jaamas.
 Jana astub nüüd kiiremini ja otse vanaema kõrval. Ta tahaks ettegi joosta.
 Aga ta jääb samasse, toetab ühe käega kohvrit, teisega võtab kinni jalgratta 
juhtrauast. Vanaema on täiesti hingetu, nagu ta nüüd näeb. Ja vahetevahel näib, nagu 
tahaks jalgratas tal käest minema karata. 
 Juba on nad samahästi kui kohal.
 Nad peavad ainult veel rööbastest üle minema.
 „Jumal tänatud!“ ütleb vanaema Luise, kui nad on üle saanud, ja toetab ratta vastu 
laudseina. Ta võtab põlletaskust taskurätiku, tupsutab sellega otsaesist ja suud. Ta 
hõõrub prilliklaase, mis on kergelt udused.
 „Nüüd pole vaja enam kiirustada,“ ütleb ta kergendatult.
 „Ei,“ ütleb Jana, sest ärasõiduni jääb veel kuusteist minutit.
 „Tervita koduseid ja hoia oma asjadel silm peal. Ära ploome puruks litsu. Nendest 
küpsetab ema teile pühapäeval kooki. Ja söö tee peal võileivad ära.“
 Jana noogutab, vaatab väikesel perroonil ühele ja teisele poole. Seal seisab käru 
pakkidega, kaks naist istuvad pingil, vanas autokummis õitsevad astrid.
 See ongi kõik, mida ta väikesel perroonil näeb.
 Mathisest pole kippu ega kõppu.
 Ta ei hüppa välja ka perrooni lõpus asuva laternakuuri tagant.
 Või kihutab ta parajasti oma võidukaga mööda teed lähemale?
 Mathis on talle kirja kirjutanud. Sellepärast ei saanud ta varem tulla. Nüüd toob ta 
kirja tüdrukule. Aga lugeda võib tema kirja alles rongis, ütleb Mathis ...
 Kell on kümme.
 Vanaema Luise on naiste kõrvale pingile istunud – nüüd on ka tema jutuhimuline.
 Jana läheb pingi tagant mööda. Kui Mathis kirjaga tuleb, leiab ta tüdruku kohe 
sissekäigu juurest.
 Mathist ei ole veel näha.
 Ainult üks mees tuleb, suvemantli hõlmad eest lahti.
 Punane hoiatustuli hakkab vilkuma. Ja natuke hiljem langevad heleda tirina saatel 
alla mõlemad tõkkepuud. 
 Nüüd on tee jaamahoonesse ära lõigatud. Nüüd peab Mathis ootama. Tõkkepuud 
tõusevad üles alles siis, kui reisirong perrooni ääres peatub.
 Mathis peab jooksma, et kirja talle üle anda.
 Vanaema Luise vaatab juba tüdrukut otsides ringi, ta on püsti tõusnud ja hoiab 
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kohvrit käes. Ta on jälle rahutu, sest Jana ei seisa veel tema kõrval. Ta isegi toriseb 
natuke.
 Jana kuulab vaikides.
 Ta vaatab tagasi, aga ei näe tõkkepuude taga kedagi.
 Juba on kuulda rööbaste urinat, mis kuulutab rongi tulekut. Tänavalt näeb Mathis 
rongi ja kummardub sügavale juhtraua kohale.
 Veel võib Mathis ta kätte saada.
 Viie vaguniga rong saabub jaama.
 Nende ees peatub kolmas vagun.
 Nagu Jana näeb, on ka tõkkepuud jälle üles tõstetud – tee on Mathisele vaba. 
 Jana annab vanaema Luisele musi.
 Vanaema surub teda enda vastu, siis pühib pilkuvaid silmi.
 „Ja kirjuta kohe.“
 Jana noogutab.
 Siis viib ta kohvri kupeesse ja tõmbab akna alla.
 Kui Mathis peaks nüüd tulema, võib ta kirja lahtisest aknast sisse visata, küll Jana 
selle juba kinni püüab.
 Tüdruk vaatab ja vaatab, aga ei näe poissi kusagil.
 Aeglaselt hakkab rong liikuma.
 Ainult vanaema Luise seisab ja lehvitab 
taskurätikuga.
 Janal pole enam vaja oodata. Nüüd enam mitte.
 Ühetooniliselt kolksuvad rongirattad rööbastel. 
Kahe tunni pärast on ta kodus.
 Ta jääb akna alla seisma, aken on ikka lahti ja tuul 
puhub õrnalt sisse.
 Rong ei sõida veel kuigi kiiresti. Alles pärast silda lisab rong kiirust, tõstab selle 
praegusest kahe- ja kolmekordseks.
 Jana näeb kitsukest rada raudtee kõrval. Kui tihti on nad seal sõitnud. Ees Mathis 
oma võidukaga, tema järel Jana vanaema jalgrattaga. Või siis istus ta põigiti Mathise 
ees raamil. Nad sõitsid alati sillani. 
 Nüüd läheb Mathis sinna üksi.
 Nähtavale ilmub väike tiik, mida ümbritsevad pajud, ja vana paadisild. Seal nad 
istusid ja õngitsesid, mõnikord päikeseloojanguni välja.
 Kohe tuleb sild. 
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 Juba tõuseb kitsuke teerada, suundub nõlvaku poole, kus kasvavad tihedalt kollaste 
õiepööristega kuldvitsad.
 Siis ongi sild – nagu valge vibukaar.
 Jana näeb kedagi rinnatise ääres.
 Seal võib olla ainult üks, ainult üks ja mitte keegi muu.
 Ta on oma särgi sidunud ridva külge, mis eile oli kindlasti veel õngeritv. Ja ta viibutab 
ritva selle särgiga nagu pöörane pea kohal.
 „Jaanaaaa!“ kuuleb ta poisi hüüdu. 
 Ta teadis kohe. 
 Mathis oli tulnud, on kohal, sillal.
 Ja Jana ei tea ise, mis ta teeb.
 Ta hüüab, ta karjub, ta lehvitab mõlema käega.
 Siis näeb ta kirja, mida ta nii väga on oodanud.
 Valge värviga on Mathis selle kirjutanud sillale.
 Ja mööda sõites loeb Jana:
 MA ARMASTAN JANAT! 

1. Jana meenutas Mathisega koos veedetud ajast jalgrattasõitu, viibimist sillal ja 
õngitsemist. Loe ja joonista teksti kõrvale: 

   või    või

2. Jutusta Mathise ja Jana ühisest suvest.

3. Kus lootis Jana Mathist kohata? Loe teksti ning Märgi  sisse skeemile ja 
teksti kõrvale vastavad numbrid.

Mathis
  tuleb aia äärde.
  sõidab kurvi tagant välja.
  tuleb poest jäätisega.
  ootab jaamas.
  on tõkkepuu taga.
  tuleb kirja tooma.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4. Arutle. 

1. Kuidas korraldas Mathis hüvastijätu Janaga?
2. Mida poiss pidi selleks tegema?
3. Kui kaua see võis tal aega võtta?
4. Mida Jana võis mõelda ja tunda, kui

• rong liikuma hakkas?
• nägi kedagi sillal?
• luges sillal olevat kirja?

5. Lõpeta Jana kiri Mathisele.

Kallis Mathis! 

Olin väga õnnetu, sest lootsin, et tuled …………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………

Kauplus
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6. Kodus ootas Janat Mathise kiri: 

Mida Mathis Janale kirjutas? 

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

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

7. Mathis on võrratu sõnade väljamõtleja ja tähtede ümberpööraja. Poiss käis 
eelmisel nädalal Eestis ja kirjutas Janale e-kirja. Loe. 

 Mul on Eetsis sõber Oskar, kes elab Peispi järve ääres Mutsvee linnas. Lendasin 
Saskamaalt Tallinna ja sealt sõitsin edasi taskoga. Sõit maskis kask-kümmend eurot. 
 Oksaril on muts taskikoer. Käisime Maski-makretis ja otsisime sealt talle vortsi 
Korea-rõõm. 
 
Jooni, mis sõnu Mathis moonutas. Paranda ja loe uuesti. kontroll: 14

Esimene armastus
Helga Nõu

 Karina oli kolmteist täis, kui ta esimest korda sügavalt armus. Viktor oli kõige 
ilusam poiss, keda ta elus oli näinud. Tal olid mustad kergelt lokkis juuksed, sirge nina 
ja puhtad näojooned nagu rüütlil keskaegsel maalil, mis nende elutoas diivani kohal 
ripub. 
 Viktor käis juba kaheksandas. Ta muidugi endast nooremaid tüdrukuid ei vaadanud. 
Ei vaadanud ja nähtavasti ei näinudki. Kuidas see ometi võimalik oli? Karina nägi küll 
kõiki teisi, nii nooremaid kui vanemaid. Kas nad teda huvitasid, see oli iseasi. 
 Nüüd aga tuli Anari mängu. (Oli ka esimene kord, kui sellest klutist kasu oli!) Nimelt 

Liskal Naja!
Kassa akki nägid numi maalitud kirja lesul? 
Kuisaei märganud, siis leo tiis:

M4  ARM45T4N  J4N4T!
Sinu M4TH15
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käis Viktori noorem vend Janek Anariga ühes klassis ja pühapäeviti käisid nad koos 
mudellennuklubis. Nad lennutasid oma lennukeid vanal lennuväljal, mis asub mõned 
kilomeetrid linnast väljas. Isa viis Anari sinna autoga.
  Kord juhtus Karina päris kogemata kaasa sõitma, sest tahtis, et isa teda pärast 
sõbranna sünnipäevale sõidutaks. Oma hämmastuseks ja rõõmuks nägi ta, et mitte 
ainult Janek, vaid ka Viktor oli lennuhuviliste hulgas. 
 Pärast seda hakkas Karina õige tihti, peaaegu igal pühapäeval, lennuväljal kaasas 
käima.
 „Mis sinul seal asja on?” küsis ema kahtlustavalt. 
 „Meeldib,” vastas Karina ilma pikema seletuseta. 
 Tema tõelist huvi ema muidugi ei teadnud. Ei teadnud vist keegi, peale Anari. Sest 
vend oli küll kiuslik ja paha, aga mitte rumal.
  Ega Karinagi rumal olnud. See, mis teda huvitas, jäi imekergesti meelde, kuna 
igavad asjad, nagu suuremat osa kooliaineid, pidi ta vaevaga tuupima. Nüüd laenas ta 
raamatukogust kõik kättesaadavad lennualased raamatud ja õppis need pähe. Varsti 
teadis ta enam-vähem kõik, mis mudellennundusest teada oli. Ta küll ei ehitanud 
lennukeid ega lennutanud neid ise, aga ta oskas aerodünaamikat* ja teadis lennukitüüpe 
ja mudeleid. Poisid imestasid ja kohtlesid teda aukartusega. Ka Viktor. 
 Viimaks ometi oli ta saavutanud edu: Viktor pani teda tähele. Poiss vaatas Karinale 
otsa ja ta silmades oli selge imetlus. Oli ikka nii, nagu Karina oli arvanud: poisid 
hindavad tarku tüdrukuid, mitte niisuguseid ajudeta kekutajaid-kõkutajaid. 
 Sel kevadel oli ta õnnelik, nii õnnelik, kui keegi kolmeteistkümneaastaselt armunu 
olla saab. Õnn kestis mitu kuud, kaks või kolm või isegi neli, kui kaasa arvata pikad 
suvenädalad, mil Viktor oma perega maal suvitamas oli ja Karina tema järele igatses. 
Aga ka igatsus oli mingit sorti õnn, igatahes võrreldes tühjusega, mis pärast tuli. 
 Tühjus on õnnetus ja see tabas Karinat sügisel, kui Viktor maalt tagasi tuli. Ka see 
oli Anari süü.
 Veel septembris käisid nad mõned korrad lennurajal, aga paaril viimasel korral 
puudus Viktor. Ega temaga ometi midagi juhtunud olnud? Koolis nägi Karina teda küll 
eemalt ja vilksamisi, aga seal polnud tal julgust poisi juurde minna, et aerodünaamikast 
rääkida. Muust ta nagu ei osanud ega julgenudki. 
 Lõpuks, kui Viktor jälle järjekordselt lennurajalt puudus, päris Karina Janekilt venna 
kohta aru. Ta ei saanud aga selget vastust, ainult et Viktoril olevat muud teha või 
umbes nii. Mis see muu nii tähtis sai olla?
 Mure kripeldas kuni ühe kolmapäevani, kui valge kirjaümbrik postkasti kopsatas 
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ja Karinat ootas, kui ta koolist koju tuli. Kiri oli temale Viktorilt! Süda tagus, nii et tegi 
rinna sees haiget. 

 Kiri oli kirjutatud pastakaga joonelisele vihikupaberile ja käekiri oli kandiline ja 
konarlik, aga Karina meelest huvitav ja isikupärane. Midagi erilist pidi olema juhtunud, 
kuna Viktor kirjutas suudlustest. Lennurajal polnud nad veel kunagi nii kaugele jõudnud. 
See oli Karinale esimene armastusavaldus ja esimene armastuskiri! 
 Ei tea, kas suurt õnne ongi kergem kanda kui õnnetust, sest ta ei saanud järgneva 
ööpäeva jooksul ei süüa ega magada ega koolitööle mõelda. Seepärast oli kindlasti 
hea, et hullustus kauem ei kestnud. Lõpp oli aga kohutav. 
 Karina oli kohal juba kolmveerand viis. Kuna väljas oli vali tuul, mis tema vaevaga 
sätitud soengut rikkus, läks ta sisse ja pani aknaäärse laua kinni. Juhul kui Viktor 
kuskile varjatumasse kohta tahaks istuda, oli ju võimalus sinna ümber kolida. 
 Ja Viktor tuligi varsti. Ta oli peaaegu täpne, kell oli ainult minut või paar üle viie ... 
Aga ta tuli käsikäes ühe õudselt ülesmukitud blondiiniga. Nad möödusid Karinast teda 
nägemata ja kadusid kaugemale kohviku sisemusse. 
 Karina suri.
 Aga veel enne, kui ta suri, sai ta aru, miks tema „armastuskiri” nii kandiliste ja 
kohmakate tähtedega oli kirjutatud. Akna taga piilusid naeru kihistades kaks vastikult 
tuttavat tüüpi: Janek ja Anari. 
*aerodünaamika − teadus, mis uurib gaaside liikumise seadusi

1. Vasta küsimustele.

1. Mida võis Karina rääkida Viktorist oma sõbrannale? 
• välimus
• huvid
• oma tunded

2. Mida Karina ise ette võttis, et võita poisi tähelepanu?
3. Mis teemadel Karina ja Viktor rääkisid?
4. Mis mulje tekkis Viktoril tüdrukust?
5. Kas Viktor teadis Karina tunnetest tema vastu? Põhjenda.

Ma ei saanud pühapäeval tulla. Ma tahan sind näha. 
Tule Siili kohvikusse neljapäeval kl 5. Suudlen sind. Viktor. 
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2. Arutle.

1. Mida teadsid Anari ja Janek Karina tunnetest?
2. Mida teadsid poisid Viktori kohta? 
3. Mis oli Anari ja Janeki vembu eesmärk? Kas nad selle saavutasid?
4. Miks autor kasutab väljendit Karina suri? Mida Karina võis tunda?
5. Mille poolest oli poiste vemp Karinale kasulik? Mida Karina sellest loost õppis? 
6. Hinda Anari käitumist. Mida vend tegi õigesti? Mida tegi valesti?

3. Täienda skeemi. Jutusta.

Karina kevad

EESMÄRK  
võita ......................
...............................

EESMÄRK  
................................
................................

TEGEVUS 
 ● luges .....................
 ● õppis .....................
 ● hiilgas ...................

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

TEGEVUS 
 ● käis ........................

.....................................
 ● küsis .......................

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

ÄREVUS, OOTUS
 ● igatses ......................
 ● seadis ....................
 ● läks ..........................

TULEMUS
 ● selgus, et.............................
 ● sai teada, et ........................

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

TULEMUS
 ● Viktor ..................

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

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

TULEMUS
 ● nägi .....................

ÕNNELIK

MURELIK

KUTSE

ÕNNELIK

ÕNNETU

IGATSUS: ............................................................Karina suvi

Karina sügis

Kohtamine kohvikus
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4. Kuulamisülesanne. Kuula Leedu muinasjuttu „Kägu“. Vali õige vastus ja 
märgi  sisse .

1. Perekonnas oli
 üks laps;  kolm last;  neli last.

2. Õde oli vendi sõtta saates
 alandlik;   kurb;   ükskõikne.

3. Sõja võitsid
 lätlased;   ristirüütlid;   leedulased.

4. Õe pisaratest
 sai tee märjaks;   tekkis jõgi;   tekkis järv.

5. Muinasjutule iseloomulik tunnus on
 käo kukkumine; 
 linnu muutumine inimeseks; 
 inimese muutumine linnuks.

6. Muinasjutu „Kägu” peamõte on, et
 sissetungijad tuleb tagasi lüüa; 
 kui sa nutad, võid muutuda käoks; 
 kõige suurem kaotus on lähedaste surm.

Üks oktoobripäev
Ketlin Priilinn

katkend jutustusest „Maarjamäe kägu“

„Maarjamäe kägu“ on päevikuvormis lugu 17-aastase 
Maarja-Liisi suhtest Martiniga. Nende vahel on kõik 
suurepärane, kuni Maarja-Liis arvab, et tema õde heidab 
Martinile silma ja Martinile tundub see meeldivat. Neiu 
võtab oma koera ja läheb mõneks päevaks vanaema juurde. 
Vanaema üritab Maarja-Liisi lohutada ja arvab, et ehk polegi 
asi nii nagu paistis. Tüdruk tuleb tagasi koju ja selgub, et Martin ja õde Susanna 
plaanivad Marja-Liisile üllatussünnipäeva korraldada. Marja-Liis ja Martin 
lepivad ära. 
„Maarjamäe kägu“ saavutas Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse ja kirjastuse 
Tänapäev 2006. aasta noorsooromaanivõistlusel 3. koha.
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19. oktoober
 Oi-oi-oi. Nüüd saan ma aru, mida tähendab, et pill tuleb pika ilu peale. Või noh, 
päris pill just ei tulnud, aga täiega metsas päev on täna sellegipoolest olnud. 
 Algas kõik sellega, et loomulikult magasin ma sisse. Olin suutnud äratuskella 
kuidagi läbi une kinni panna ja ärkasin, kui kell hakkas juba poole kaheksale lähenema. 
Tundsin ärgates silmapilk, et asi pole õige. Suure hirmuga piilusin kella, kartes näha, 
et olen esimese ja äkki koguni ka teise tunni sisse maganud. Seda õnneks veel mitte, 
kuid esimesse tundi jõudmine näis enam kui kahtlane.
 Tahtsin ennast normaalselt korda ka teha, sest saan ju Martiniga kohe pärast kooli 
kokku! Kuidas ma tuiskaks minema kammimata pea, täiesti meikimata unise näo 
ja suvaliste riietega? Ma ei saanud ju seda teha ja nii jõudsingi kooli alles teiseks, 
bioloogia tunniks. 
 Siis aga küsis Eneli mu käest, kas tööd oskan. Jäin talle juhmi näoga otsa vaatama. 
„Mis tööd?“ jõudsin küsida ja siis mulle meenus. Oh mind vana jobu! Neljapäeval õps 
rääkis, et esmaspäeval tuleb suur töö kogu seni läbi võetud materjali peale, andis 
veel küsimused ka ja puha! Aga minul oli suures Martini-tuhinas see täielikult meelest 
läinud. Tunni alguseni oli aega täpselt kaks minutit ja selle ajaga poleks enam ka 
mingeid spikreid meisterdada jõudnud. Ohkasin ja mõtlesin, mis küll tänasel päeval 
minu jaoks veel varuks peaks olema.
 Nojah, töö läkski metsa. Ega ma midagi muud lootnudki, sest küsimused olid 
parajad kirved ja ise neile nii naljalt vastuseid poleks tuletanud, kuigi ma andsin endast 
parima, mis selles masendavas olukorras võimalik oli. Andsin töö õpsile viimasena 
ära ja lootsin kurvalt pastakaotsa närides, et miinusega kolme venitab ehk välja. 
 Ülejäänud koolipäev oli enam-vähem. Hakkasin asju juba natuke positiivsemalt 
võtma ja sisendasin endale, et parandan tänase töö millalgi ära. Bioloogia iseenesest 
ei ole väga raske aine, kui ainult veits vaeva näha ja asjad endale selgeks teha.
 Viimane tund oli keemia. Olin hirmus elevil ja passisin kogu aeg tahvli kohal olevat 
seinakella. Muudkui lugesin minuteid tunni lõpuni. Teadsin, et minu armas Martin ootab 
mind kooli fuajees. Püüdsin kujutleda, mida ta seal teeb, kuidas ta punakaspruunil 
pingil istet võtab, ümbrust silmitseb ja aeg-ajalt kella vaatab … Aga võib-olla jääb ta 
hiljaks ja hoopis mina ise pean seal pingil teda ootama?
 Niiviisi mõtiskledes saigi tund läbi. Korjasin oma asjad käbedasti kokku, haarasin 
nagist kampsuni (meie koolis ei ole eraldi garderoobi ja kõik riputavad oma riided 
klassi nagisse) ning jooksin trepist alla. 
 Seal ta tõesti oligi, nunnum kui iial varem. Seljas oli tal seekord must Nike pusa 
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ja jalas parajalt laiad tumesinised teksad. Meie klassis pole ühtegi nii kena poissi ja 
paralleelis samuti mitte. Lootsin kangesti, et plikad näevad mind Martini seltsis. Nad 
sureksid kadedusest!
 Läksime niisiis minu juurde. Kartsin, et Susanna on juba kodus, aga ei olnud. 
Otsustasin, et kui ta peaks tulema, siis ei lase ma ennast temast segada. Tundus et 
Martinile meeldis meil üsnagi. Igatahes ütles ta mitu korda, et meil on armas kodu.
 Pakkusin talle teed ja juustuküpsiseid, mille leidsin köögikapist. Õnn, et sattusin 
neile enne Susannat peale. Mu õde on küll nagu kondibukett, aga hirmus õgard. No ja 
siis me konutasime Martiniga minu voodil, sõime küpsiseid, jõime teed ja lahendasime 
mingeid tobedaid teste, mis olid ühes ajakirjas. Tulemuste üle saime kõvasti naerda 
ja üldse oli lõbus.
 Mingil hetkel kummardus Martin ja suudles mind. See oli täpipealt sama imeline 
kui eile bussipeatuseski, kuid paraku polnud meile antud seda rõõmu kuigi kauaks 
nautida. 
 Nimelt paiskus korteri uks ühel hetkel lahti ja sisse maandus Susanna. Muidugi 
nägi ta esikus Martini kingi ja sai aru, et mul on külaline. Mesimagusa naeratusega 
sadas ta mu tuppa. Märkuseks niipalju, et sellist naeratust kasutab ta ainult siis, kui 
mul on keegi külas. Või jah, siis ka, kui ta emale või isale millegipärast, näiteks raha 
saamiseks, pugeda üritab.
 Tšauki, Maarja-Liis,“ kudrutas ta. „Ma ei teadnudki, et sul nii kena kutt on.“
 Martin tundus olevat meelitatud ja mina oleksin tahtnud Susannale sel hetkel kallale 
söösta. Rikkuda niiviisi teiste ilus koosviibimine ära ja hakata siis veel oma õe sõbrale 
mingeid lamedaid komplimente loopima!
 Olin hirmus tige, aga Martini pärast ei saanud ma seda välja näidata. Tundus nimelt, 
et talle ei paistnud Susanna käitumine sugugi 
nõme. Nad tutvustasid teineteist vastastikku. [---] 
 Sellega oligi mu õhtu rikutud. Susanna jäigi 
meie juurde kudrutama ja sättis ennast oma tuppa 
alles siis, kui Martin asutas end minekule. Hästi 
lõbus oli mul seal kõrval passida küll, kui Susanna 
Martiniga maast ja ilmast pläägutas ja omast arust 
lahedat muljet üritas jätta. Ma imestan, kuidas 
inimesel ei ole häbiraasugi! Niimoodi oma õe kutile 
külje alla pugeda! Mina pole elu sees Susanna 
tuppa roninud, kui temal keegi parajasti külas on. 
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Pole mõttessegi tulnud midagi sellist teha. 
 Olen praegu nii vihane, et läheksin õele lausa kallale. Tema ei saa muidugi üldse 
aru, et oleks midagi valesti teinud. Tuli alles natukese aja eest mulle esikus vastu ja 
soovis mesimagusal häälele õnne, et ma ka lõpuks endale kellegi olen leidnud. Ega 
saanud jätta lisamata, et tema oli juba kartma hakanud, et jäängi üksikuks. Ma ei 
vastanud talle midagi, vaid tulin oma tuppa ja lõin ukse tema nõmeda näo ees mürtsti 
kinni.
 Muidugi on Susannal hea parastada, tema hakkas juba kolmeteistaastaselt kuttidega 
sebima. Mina olen varsti kaheksateist ja Martin on mu esimene suhe, varemalt nokkis 
Susanna pidevalt mu kallal, et mul kedagi ei ole. Talle meeldis sihilikult mind kurvastada 
ja endast välja viia, sest ta teadis suurepäraselt, kui väga ma ise sellepärast põdesin, 
ja millised kompleksid on mul oma välimuse suhtes.
 Toas tõmbasin sügavasti hinge ja otsustasin, et ei lase õel oma tuju rikkuda. Enam 
mitte kunagi! Mitte nüüd, kus mul on lõpuks ometi põhjust õnnelik olla. Martinile ei 
meeldi nagunii tibilikud tüdrukud, ta on seda mitu korda maininud. Ja seni paistab, 
et ma meeldin talle … muidu ta ei teeks mulle komplimente ega suudleks mind? Ta 
suudles mind ka täna, kui läksin teda uksele ära saatma …
 Aga ega ma sellegipoolest kutsuks teda enam meelsasti külla. Vähemalt mitte nii 
pea ja kindlasti mitte sel ajal, kui Susanna võib kodus olla.
 Õhtusöögilauas ei vahetanud ma õega sõnagi. Olin tõeliselt tige, et ta mu ilusa 
õhtu untsu ajas. Olin endale lubanud, et ei hakka talle selle kohta midagi ütlema. Ta 
tahabki, et ma talle turja kargaksin, siis on jälle hea ema-isa ees kaagutada, et Maarja-
Liis teeb talle vaesekesele liiga. Vanemate ees lipitsemise ja minu peale kitumise 
komme on tal juba väikesest saati. Võiks arvata, et üheksateistaastane inimene on 
juba täiskasvanu ja lapsikutest kommetest välja kasvanud, aga oh ei. Susanna-sugune 
jääb vist igavesti lolliks ja titeks.
 Natuke, ei, tegelikult päris palju parandas mu tuju Martini hilisõhtune telefonikõne. 
Ta helistas hetk enne seda, kui hakkasin magama kobima. Ütles, et ega tal miskit 
erilist öelda olnudki, tahtis vaid mu häält kuulda. Selle peale hakkas mu süda kiiremini 
põksuma.
 Lobisesime hulk aega niisama tühjast-tähjast. Palusin talt Susanna käitumise pärast 
vabandust ja ütlesin, et oleksin tahtnud temaga kahekesi olla. Martin leidis, et mul 
pole andekspalumiseks mingit põhjust, ning lisas, et mu õde on täitsa tore. No seda 
ütles ta ilmselt üksnes viisakuse pärast! Ei ole võimalik, et selline bitch nagu Susanna 
meeldib talle.
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 Aga jah, enne kui soovisime teineteisele head ööd, ütles Martin, et ta pole veel 
kunagi kohanud nii toredat tüdrukut nagu mina ja et ma olen ühtaegu kena ja ka hea 
südamega. Läksin seepeale nii rõõmsaks, et kõik päevased pahandused tundusid 
tühiste, tobedate ja mõttetutena. 
 Täna sundisin end lauas vägisi normaalsel ajal voodisse. Ei tahaks homme hommikul 
jälle sisse magada! Seda enam, et esimene tund on füüsika ja see õps juba nalja ei 
mõista. 

1. Loe väljendid. Sõnasta teisiti.

küsimused olid parajad kirved −  ....................................................................................

oli kui kondibukett −  ......................................................................................................

pläägutas maast ja ilmast −  ............................................................................................

oli nunnum kui iial varem −  ...........................................................................................

tahtis külje alla pugeda −  ...............................................................................................

hakkas kuttidega sebima −  .............................................................................................

nokkis mu kallal −  ..........................................................................................................

pildus lapsikuid komplimente −  .....................................................................................

tibilikud tüdrukud −  .......................................................................................................

selline bitch −  .................................................................................................................

täiega metsas −  ...............................................................................................................

2. Arutle. 

 vanus
1. Maarja-Liis erines oma vanemast õest.  välimus
 iseloom
2. Maarja-Liisile ei meeldinud õe käitumine. Miks?
3. Kuidas Martin Maarja-Liisi arvates Susannasse suhtus? 
 nõus. 
4. Maarja Liis oli õe suhtes armukade. Oled selle väitega   Põhjenda.
 ei ole nõus.
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3. Leia tekstist ja loe, kuidas Martini olemasolu mõjutas Maarja- Liisi

• välimust.
• käitumist.
• meeleolu. 

4. Jaota pala nelja ossa. Kirjuta lühikokkuvõte. 

Hommik. Minu päev algas  .............................................................................................

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

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

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

Koolipäev.  ......................................................................................................................

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

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

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

Õhtupoolik Martiniga.  ....................................................................................................

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

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

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

Õhtu. ...............................................................................................................................

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

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

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

5. Jutusta õhtust Maarja-Liisi juures. Mida võiks rääkida 

• Martin? 
• Susanna?
• Maarja-Liis? 
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Arabella, mereröövli tütar
Aino Pervik

katkendid raamatust „Arabella, mereröövli tütar“

Arabella ja mees jullast
 Taevas mere kohal oli tumelilla ja roheline. Marulised tuulehood lõid tumeneva vee 
säbrule.
 Mööda tormihakul merd sõitis laev. Vandid naksusid, mastid raksusid ja purjed 
plaksusid, kui esimene äkiline tuuleiil sisse lõi. Tulist kurja vandudes ronisid laevamehed 
mastidele purjesid rehvima. 
 Kaptenisillal seisis suure kühmus ninaga habemik mees, silmad peas kui tulised 
söed. See oli Taaniel, hüüdnimega Tina. 
 Laeva nimi oli „Skorpion“. „Skorpion“ oli mereröövlite laev, laevamehed kõik viimseni 
mereröövlid ja Taaniel nende kardetud pealik. 
 Pealiku kõrval seisis laia purjeriidest meremehekuue sees väike tüdruk. Tüdruku 
nimi oli Arabella ja ta oli Taanieli tütar.
 „Kao siit mul jalust,“ urises Taaniel Arabella poole. „Näed ju, et läheb tormiks. Meil 
tuleb meestega kõvasti rabelemist. Kasi sina kajutisse!“
 Arabella ei teinud kuulmagi.
 Taaniel urahtas veel midagi, kuid Arabella jäi endistviisi kaptenisillale seisma. Ta 
võttis hoopis pikksilma ja hakkas sellega rahutut silmapiiri uurima. Arabella oli ainus 
olend laevas, kes julges vahel hirmsa Tina tahtmise täitmata jätta. 
 Taaniel karjus raadel askeldavatele meestele läbi ruupori käsklusi. Mehed toimetasid 

Põnev ja ootamatusi täis sündmustik saab alguse 
mereröövlilaeval Skorpion. Laeva kapten on halastamatu 
Taaniel Tina, kellega sõidab kaasa tema tütar Arabella. 
Laeval elatakse verist röövlielu. Arabella käsul tõmmatakse 
pardale merehätta sattunud Hassan, kes toob oma tegevuse 
ja sõnadega röövlite teadvusse mõtte headusest, halastusest 
ja armastusest. Reetmise tõttu langeb Arabella teise võimsa 
mereröövli Raudpatsi vangi. Nüüd mõistab Taaniel, et on elanud valesti, valides 
kurjuse tee. Kuna talle on oluline Arabella hea käekäik, siis otsustab ta, et peab 
tekitatud kurjuse ise hävitama. Tina plaan õnnestub, mõlema röövlilaeva meeskond 
hukkub, pääsevad ainult Arabella ja Hassan. 
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niigi juba kibekiiresti. Oli selgemast selgem, et laev tuleb viivitamata tormikindlaks 
seda. Purjed tuli maha võtta, kõik sõlmed üle kontrollida, et marul poleks millestki 
lahtiselt lipendavast kinni haarata, kui laeva tuuseldada tahab.
 Hakkas pimedaks minema, kuigi oli südapäev.
 Arabella haaras Taanieli varrukast kinni. 
 „Isa, vaata, mis seal on?“
 Ta ulatas isale pikksilma. Taaniel seadis selle näidatud suunda ja sihtis terasel 
pilgul üha kõrgemaks muutuvate lainetega veevälja.
 „Carramba!“ vandus ta. „Üks loll on osanud ennast jullaga keskpaika merd keerata! 
Ei tea, mis ta nüüd oma meelest peale mõtleb hakata!“
 „Korjame üles!“ arvas Arabella.
 „Justkui meil endil tegemist ei olekski,“ lausus Taaniel. „Ega me pole mõni päästelaev.“
 Arabella võttis uuesti pikksilma oma kätte ja jäi eemal mereseljal hulpivat paadikest 
silmitsema.
 Läbi tuulevihina kostsid tümpsuvad sammud. Kaptenisillale ilmus puujalaga 
meremees, punane rätik ümber pea mässitud.
 „Ikka lõhub valutada?“ küsis pealik.
 „Oh ära parem räägi,“ vastas Puujalg tujutult ja vandus koledate sõnadega. Arabella 
silmad läksid seda vandumist kuulates ümmarguseks nagu linnul, kuigi ta oli oma 
üheksa eluaasta jooksul jõudnud siin ilmas juba nii mõndagi kuulda.
 Arabella oli nimelt sündinud ja kasvanud mereröövlite laeval. Õige tillukesena oli 
ta kaotanud ema. Kohe pärast Arabella sündimist olid emal meeled segi läinud ja ta 
oli vette hüpanud. Seda rääkis Arabellale Halleluuja, kes meeste naerust hoolimata 
oli siis last söötnud ja kasinud. Halleluuja hakkas Arabella pärast laeval kitse pidama, 
et laps vähemalt piimagi saaks. Mõned küll naersid, aga oli ka neid, kes vaatasid asja 
sünge näoga pealt ja ütlesid, et sihuke tüdruk toob neile varem või hiljem õnnetuse 
kaela.
 Muud kodu peale laeva Arabellal ei olnudki. Polnud ka isal ega teistel mereröövlitel. 
Mereröövlid olid lindprii rahvas keset mõõtmatuid vetevälju. 
 Puujalg oli üks neist, kes Arabellat silma otsaski ei sallinud. Ta püüdis ka Taanieli 
igal võimalusel tüdruku vastu üles ässitada, aga see ei läinud tal korda.
 „Jäta järele,“ ütles Taaniel alati, kui vihaseks sai. „Sinusse see asi ei puutu. Või 
tahad tina?“
 Taanieli püstolit Puujalg kartis. Püstol ilmus Taanielile alati välkkiirelt kätte ja ta tabas 
ilma sihtimata mistahes märki veel enne, kui keegi üldse ta püstolit märgata jõudis.
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 Tuul oli vahepeal üha tugevamaks läinud ja meestel, kes veel ülal raade küljes 
rippusid, oli tegu, et mitte lasta ennast tormiga minema kanda. Kõrged lained hakkasid 
üle paljaks kraamitud teki veerema. Nüüd käratas Taaniel juba päris kurjalt Arabella 
peale:
 „Kasi kajutisse, ütlen ma sulle!“ [---]
***
 Tekile heidetud mees ajas ennast siruli.
 „Tänan, sõber,“ ütles ta Halleluujale, „nägid minuga üsna tublisti vaeva ja nüüd ma 
ei tea, mismoodi sind tänada.“
 „Täna plikat, sa oled nüüd tema jagu.“
 Mees naeris lõbustatult.
 „Mis mõttes?“ küsis ta.
 „Ega ma sind niisama asja ees, teist taga merest välja õngitsenud! Ega ma puhta 
loll ei ole, ära mõtle. Ma tirisin su välja selleks, et sind pärli eest tüdrukule müüa. Oled 
sa niisugust terakest enne näinud?“
 Halleluuja tegi peo võõra silmade ees lahti. Mees vaatles pärlit huviga ja ütles:  
„Tõepoolest, tore pärl. See siis ongi minu hind? Pole sugugi paha!“ 
 Ta naeris jälle. Ka Halleluuja hakkas naerma.
 „Ei ole paha kaup jah!“ ütles ta rahulolevalt ja mõõtis silmadega paljasjalgset 
võõrast.
 „Ja mina olen nüüd selle pärli eest sulle maha müüdud?“ küsis mees Arabellalt. 
„Mis sa minuga peale mõtled hakata?“
 Arabella kehitas õlgu.
 „Eks näe,“ ütles ta. „Aga mehi ära karda. Nad ei julge sind puutuda, kui sa minu 
jagu oled. Ma olen pealiku tütar.“
 „Ja kes on pealik?“ küsis võõras, otsekui ei usuks ta, et siin laevas võiks keegi 
pealik olla.
 „Selle laeva pealik on kõigi kolme ookeani needus, kõigi merede hirm, kardetud 
mereröövel Taaniel hüüdnimega Tina!“ ütles Arabella uhkelt. „Minu isa!“ 
Ta lootis, et need sõnad võõrale suurt mõju avaldavad, ent võõras üksnes muigas, 
nagu teeks see asi talle nalja. 
 „Kes sina oled?“ küsis Arabella.
 „Mina olen ainult rändaja Hassan,“ ütles võõras. „Mind küll keegi ei karda.“
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1. Jooni tekstis väljendid, millega kirjeldatakse mereröövlite pealikku. Kirjuta.

nimi:  ....................................................................................................

hüüdnimi:  ............................................................................................

välimus:  ...............................................................................................

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

iseloom:  ...............................................................................................

kõne:  ....................................................................................................

2. Mida said teada Arabellast? Lõpeta laused.

Arabella oli  .......................................................................................................  aastane.

Tema isa oli  ....................................................................................................................  

Arabella koduks  .............................................................................................................

Tüdruk oli seal ................................................................................................................

Mereröövel Halleluuja  ...................................................................................................

Arabella oli ainus,  ..........................................................................................................

3. Jutusta, mida sai Hassan teada oma pääsemisest. 

4. Kuulamisülesanne. Kuula. Vali õige lauselõpp. Märgi  sisse .

Adalberdi haigus
1. Adalbert oli Skorpionil

 Hassani abi.
 aedviljade tükeldaja.
 laeva kokk.

2. Arabella toimetas kambüüsis siis, kui Adalbert
 jäi õhtusöögi valmistamisel hätta.
 oli jäänud merehaigeks.
 ei osanud teha tuulise ilma toite.
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3. Röövlitele maitsesid Arabella tehtud toidud, sest 
 koka haiguse ajal sai tüdruk ise süüa teha.
 Adalbert keetis nagu oli kogu aeg harjunud.
 nendesse oli pandud aedvilju ja liha. 

5. Vasta küsimustele.

1. Mida said teada Adalberdi kohta?
2. Mis oskused olid Arabellal?
3. Mida said teada Hassani võimetest?

Hassan asub teele
 Kui Juudas oli lahkunud, laskis Taaniel Hassani oma kajutisse tuua.
 „Raudpats on Arabella ära röövinud,“ ütles ta.
 „Aimasin seda“ vastas Hassan. „Kas sa tahad mind saadikuks saata?“
 „Jah. Sina vähemalt ei putka aardekambri saladusega minema ja oled nähtavasti 
valmis Arabella pärast ka hädaohule silma vaatama.“
 „Muidugi olen ma selleks valmis,“ lausus Hassan.
Taaniel võttis paberi ja sule.
 „Tule lähemale,“ ütles ta. „Ma avaldan sulle aadekambri saladuse. Sa pead selle 
meelde jätma, sest niisuguses asjas ei või paberit usaldada. Siis annan ma sulle paadi 
ja lasen su öö varjul minema. Homme päiksetõusu ajal pead sa olema Pühakute kaljul, 
sinna tullakse sulle järele.“
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 Taaniel hakkas joonistama keerulist mehhanismi. Hassan jälgis tähelepanelikult 
joonterägastikku, mis ilmus paberile.
 „Väga kavalasti välja mõeldud,“ ütles ta, kui Taaniel valmis sai.
 „Kas on arusaadav?“ küsis Taaniel. „Neid hoobasid ei tohi segi ajada.“
 „Mulle on kõik selge,“ vastas Hassan. „Mind on keerulised mehhanismid alati 
huvitanud.“
 „Jääb sulle meelde?“ küsis Taaniel.
 „Jääb, ära muretse. Nii teravmeelset mehhanismi on võimatu unustada.“
 Taaniel keeras paberile teise poole.
 „Nüüd meretee.“ Taaniel märkis paberile karid, mille vahelt tuli läbi sõita. 
 „Ja nüüd pane veel tähele,“ lausus ta ning hakkas joonistama hargnevaid käike. 
„Õige käik on see. See viib mehhanismi juurde. Mehhanism on varjul käigu lõpus 
vasaku seina taga. Sein avaneb, kui sa pistad käe põlve kõrgusel asuvasse auku ja 
nihutad liikuva kivi selle põhjas päripäeva pöörates teistpidi. Kas on selge?“
 „Selge.“
 Taaniel kortsutas paberi kokku asetas metallvaagnale ja pistis nutsakule tule otsa. 
Vaikides jälgisid nad, kuidas paber põlema lahvatas. Hetkeks valgustas paberilõke 
hämarduvat kajutit ja meeste murelikke nägusid. Siis oli vaagnal järel vaid söestunud 
kräbal, mille Taaniel peeneks tuhapulbriks tampis. Tuha puistas ta kajutiaknast välja.
 „Nüüd kuula edasi,“ ütles ta Hassanile. „Kui te seisate aardekambris ja Raudpatsi 
võllaroad varanduse kallale tormavad, siis ära lase õiget hetke mööda. Sa oled seal 
käinud, kas märkasid koopa seintel vanu kaljujooniseid, mis kujutavad kalapüüdmist?“
 „Märkasin.“
 „Just sellel kohal, kus ahing tungib keskmisesse suurde kalasse, on kaljuseinas 
konarus. Kui konaruse kõigest jõust üles lükkad, avaneb kitsas uks. Sinna pead sa 
koos Arabellaga sisse hüppama. Teiselt poolt on ust lihtne niiviisi sulgeda, et seda 
enam varandusekoopast pole võimalik lahti teha. Käik viib teid teisele poole saart ühte 
varjatud grotti, kus seisab korralikult varustatud purjekas. Seda on kerge vette lasta, sa 
saad kohe aru, kuidas see käib. Paati istumisega ei tarvitse teil aga kiirustada. Enne 
ronige läbi luugi üles kaljule ja tehke sinna tuli, mis ajab paksu suitsu. Suitsu järgi 
tean ma, et te olete varjul ja ma võin Raudpatsi rünnata. Küllap sa sealt kalju pealt 
ära näed, kumb võidab. Sealt paistab kogu saar ja saare ümbrus nagu peo pealt. Nii 
nagu sündmused arenevad, nii ka tegutse. Kui „Skorpion“ sul silmist kaob, otsi meid 
„Röstpõrsakesest“. Aga ka seal ei tohi sa unustada ettevaatust. Kõikjal on äraandjad. Kui 
midagi läheb halvasti, siis ära Arabellat maha jäta. Ma annan ta sinu hoolde. Käiku on 
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mul üht-teist mustade päevade jaoks kõrvale 
pandud. See võimaldab Arabellale muretu elu. 
Arabella on rikas tüdruk. Sa pead talle ainult 
esialgu toeks olema, kuni ta kasvab. Sind ma 
usaldan, sina Arabellat paljaks ei röövi.“
 „Ära muretse,“ ütles Hassan.“ Ka minul pole 
kedagi peale Arabella. Ma olen ju ainult rändaja 
ilma pereta, ilma koduta. Arabella on mulle 
olulisem kui mu oma käekäik. Aga me tuleme 
toime ilma su varanduseta, ära sa muretse.“

1. Vasta küsimustele.

1. Milleks Taaniel Hassani enda juurde kutsus?
2. Kelle juures oli Arabella vangis?
3. Miks Taaniel Tina valis Hassani Arabella päästjaks?
4. Mil viisil jagas Tina Hassanile täpseid juhiseid aardekambri leidmiseks? 

2. Taaniel Tinal oli tütre päästmiseks välja mõeldud plaan. Nummerda, mis 
järjekorras pidi Hassan tegutsema. Kasuta teksti abi.

Hassanil ja Arabellal on vaja 

 eemaldada sein, mis avab käigu aaretekambrisse.

 olla varahommikul Pühakute kaljul.

 sõuda karidest mööda aarete saarele.

 saada aaretekambrist põgenema. 

 süüdata lõke ja minna purjekale. 

 jõuda läbi käikude aarete kambrit avava mehhanismi juurde.
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6. Lahenda ristsõna.

1. Adalberd oli laeva … 2. Piraadipealik, kes Arabella röövis. 3. Arabella isa nimi. 
4. Riist kaugete objektide vaatamiseks. 5. Rändaja, kelle elu Arabella päästis. 6. Äge 
torm. 7. Mereröövlilaeva nimi. 8. Raamatu „Arabella. Mereröövli tütar“ autori eesnimi. 
9. Sama kirjaniku perenimi. 
Ülalt alla: ……………………………………….. − peategelane Aino Perviku 
lasteraamatus. 

3. Kes on kes? Ühenda joonega.

Arabella    mereröövlipealik Skorpionil
Raudpats     laeva kokk
Adalbert     Taaniel Tina tütar
Hassan     võimas piraadipealik
Taaniel     mereröövel
Halleluuja     rändaja
Juudas

4. Kuulamisülesanne. Kuula ja joonista kaardile teekond sadamast 
aardekambrini. Märgi koopa avause juurde          .

5. Juhata kaaslasele teed sadamast aardekambrini. 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
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7. Kirjanik Aino Pervik oli abielus kirjanik Eno Rauaga. Neil on kolm last. 
Kirjuta, mis on nende nimed. Kasuta interneti abi. 

8. Kes on nende lasteraamatute autor? Märgi pealkirja ette täht:  
A (Aino Pervik) E (Eno Raud) või P (Piret Raud)

  „Sipsik“  „Härra Linnu lugu“
  „Kunksmoor ja kapten Trumm“  „Naksitrallid“
  „Peep ja sõnad“  „Väikesed vigurijutud“

kontroll: E = 3; A = 2; P = 1

Mereröövel lusikas
Andrus Kivirähk

 Lusikas otsustas hakata mereröövliks. „Aitab igavast 
elust!“ kuulutas ta. „Ära on tüüdanud see sahtlis vedelemine! 
Minust saab hirmus ühe jalaga mereröövel. Ahoi! Kas sealt 
ei paista mitte üks taldrik? Kohe lähen ja hakkan seda 
röövima!“  
 Lauale oli tõepoolest ilmunud suur valge taldrik, ääreni 
suppi täis. Supi sees ujusid rahumeeli frikadellid, kartulid 
ja herned. Ükski  neist ei osanud aimata, milline hirmus oht 
neid ähvardab. 
 Lusikas hiilis vaikselt taldriku ääre alla ja piilus sealt 
välja. Parajasti purjetasid juttu ajades temast mööda kaks 
kartulit.
 „Kui mõnus soe supp!“ kiitis üks. „Küll on hea selle sees ujuda!“
 „Tõsijutt!“ arvas teine. „Ja kui vaikne siin on! Laineid pole ollagi. Küll on rahulik ja 
hea!“

..................................
muusik, ajakirjanik, 

kirjanik

AINO PERVIK ENO RAUD

..................................
kirjanik, tõlkija,  
kultuuriteadlane

.................................
 kunstnik, kirjanik, 

tõlkija
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 „Ahaa!“ röögatas nüüd lusikas ja kargas, pea ees, supi sisse. „Eksite, kulla kartulid! 
Ei ole siin midagi rahulik.! Kas te ei näe, et siit tulen mina, hirmus mereröövel! Minu 
käest te ei pääse!“
 Supi sees puhkes paanika, kartulid, frikadellid ja herned püüdsid ennast lusika 
eest päästa ja ujusid kiljudes ringiratast. Lusikas ajas neid huilates taga. Paar paksu 
frikadelli katsusid vastu hakata, aga lusikas oli neist osavam ja püüdis rabelejad kinni.
 „Andke parem heaga alla!“ hüüdis ta. „Mina olen vahva mereröövel ja saan teid 
niikuinii kätte!“
 Lõpuks oligi lusikas võitnud. Ainult üks hernes üritas veel taldrikust välja pääseda, 
aga lusikas kargas ligi ja võttis ka herne kinni. Supp jäi tühjaks ja üksnes lainetas 
pisut.
 Nüüd hakkas lusikas mõtlema, mida oma saagiga peale hakata.
 „Kas viia see kõik röövlikoopasse?“ arutas ta. „Aga siis pean ma kõigepealt endale 
koopa otsima. Võib-olla kõlbab selleks suhkrutoos?“
 „Tead mis,“ õpetas ligi jalutanud kahvel. „Sa ole parem selline õilis mereröövel. 
Selline, kes jagab kogu röövitud vara vaestele!“
 See mõte meeldis lusikale.
 „Aga kust ma vaeseid leian?“ päris ta ja vaatas otsivalt ringi. Põrandal istus karvane 
koer ja vahtis teda, keel ripakil.
 „Kas sina oled vaene?“ küsis lusikas.
 „Väga vaene!“ kinnitas koer ja ähkis näljaselt.
	 „Tore,	siis	ma	kingin	oma	lahingusaagi	sulle!»	teatas	lusikas.	Ta	valas	kartulid,	
frikadellid ja herned koerale suhu. See neelas lõnksti! ja hakkas rõõmust saba liputama.
 „Elagu õilis mereröövel lusikas!“ haukus ta vaimustunult. Lusikal oli hea meel.
 „Tule homme jälle!“ õpetas ta. „Siis ma röövin pudrutaldrikut.“
 Koer ulgus õnnelikult, sitsis lusikale ja jooksis krabinal õue.

1. Mis liiki tekst on lugu „Mereröövel lusikas“? Täienda lauseid.

„Mereröövel lusikas“ on  .........................................................................................  sest 

• .......................................................................................................................................  

• .......................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................

Selle jutu kirjutas kirjanik  ..............................................................................................
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2. Selgita.

1. Mis põhjusel lusikas röövliks hakkas? 
2. Mis eesmärgil sai lusikast mereröövel?
3. Mis olukorras võiks kirjeldatud sündmus tegelikult juhtuda? 

3. Loe luuletus. Järjesta salmid. 

Mereröövel lusikas
Malle Urman

 Uus mure tabas lusikat,
et kuhu panna sõjasaak.
Kas viia oma koopasse,
aga kus küll asuks see.

 Siis röögatas me lusikas 
ja kargas supi sisse.
Ja hakkas püüdma kartuleid 
ja teisi supi elanikke.

 Kord arvas meie lusikas, 
et aitab elust igavast.
Ta kirju räti sidus pähe 
ja ütles: „Röövima nüüd lähen.“

 Kinkis röövel saagi ära 
rahulik tal oli meel.
Koera kõhtu kadus vara 
haukus: “Oled õilis mees!“

 Ja juba nägi taldrikut,
kus ujus sees see soe supp.
Ja laineid polnud ollagi,
sest röövleid polnud nähagi.

 Me mereröövel käratas, 
et „Andke kohe alla!“
Kõik frikadellid, herned ka 
ta püüdis nahka panna.

 Röövel vaatas koera poole,
kes tal saba liputas.
Ja küsis: „Kas sa oled vaene?“
Koer siis rõõmsalt haugatas.

 „Homme röövin pudrupada“,
ütles röövel lusikas.
Koer see rõõmsalt vehkis saba
ja siis õue jooksis ta.

 Siis tuli appi kahvel hea 
ja ütles: „Õilis olema sa pead!
Sa jaga vara vaestele, 
siis korralik on tegu see. „

 Kui siis kätte jõudis hommik
polnud röövlit kusagil.
Selgus, et ei tehtud putru 
vaid hoopis muna, peekonit. 

4. Loe salmid õiges järjekorras. 
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Kodulävelt meie rada algab
Manivald Kesamaa

Ükski meist ei kasva kodumaata,
kodumaata pole ükski mees.
Ta kui ema peab meid kõikjal saatma,
olema me põues, silme ees.

Kodulävelt, sealt me rada algab,
sealt ta läheb, kaugusesse viib.
Need me järved, jõed ja merekaldad,
üle lainte tormilinnu tiib.

Tõtlev tee me sammudega läheb,
tolmust valge, sügisvihmast hall.
Üle meie sädelevad tähed
sünnimaise, armsa taeva all.

Päike, anna soojust, vihm, meid kasta!
Kodumaa me põues, silme ees.
Ükski meist ei kasva kodumaata,
kodumaata pole ükski mees.

 
Nooruse aeg

Gustav Suits

Aeg antud elada, aeg antud nutta,
aeg antud pisaraid pühkida.
Aeg seatud elada, aeg seatud surra,
aeg musta mulla all magada.

Kuid mis on nooruse aeg?
Ei ole see paastuda, ei ole see paluda,
ei vaimu närides närtsida:
see aeg on õitseda, aeg õnne maitseda – 
ja armsa kaela ümber hakata.
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MEENUTAME ÕPITUT

1. Meenuta, mis luuletusi selles tööraamatus lugesid. Täida tabel. 

autor pealkiri
1. Ott Arder „Killuke loodust“
2.
3.
4.
5.
6.

2. Otsusta katkendi järgi, mis tekstiliigiga on tegemist. Kirjuta  sisse tähed:  
IJ – intervjuu, TT – teabetekst, MJ – muinasjutt, SJ –seiklusjutt, AJ – ajalooline 
jutustus. 

 Vanapagan käis iga päev tammepuud uurimas. Lõpuks vihastas põrguisand koledal 
kombel. Ta kargas tamme kallale ja hakkas seda sakutama, kolkima ja raputama. Ometi 
ei saanud ta kõik lehti puult maha. Nii jäi Vanapagan järjekordselt kaotajaks.

 Enne puhkama heitmist kaabivad kitsed lume ära ja heidavad siis, jalad kõhu all, 
palja maa peale. Kui aga lumi on sügav, siis nad oma peenikeste jalgadega ei jõua 
endale niisugust koobast kaevata, mis maani ulatuks. Nad külmetavad ja sellepärast 
hukubki lumerohketel talvedel meie metsades nii palju kitsi.

 Rohkem tundesõnu hakkas vaja minema 19. sajandi lõpul, kui eesti keelest sai 
kirjanduskeel ja raamatuid hakati eesti keelde tõlkima. Nii hakkasid tõlkijad ja 
keeleteadlased sõnu ise juurde looma ja murdesõnu kasutama. 

 Kui konaruse kõigest jõust üles lükkad, avaneb kitsas uks. Teiselt poolt on ust lihtne 
niiviisi sulgeda, et seda enam varandusekoopast pole võimalik lahti teha. Käik viib teid 
teisele poole saart ühte varjatud grotti, kus seisab korralikult varustatud purjekas. Seda 
on kerge vette lasta.
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3. Vali sobiv vastus ja märgi  sisse .

1. Looduse kaitsmise vajadustest on kirjutanud jutustused „Maantee“ ja „Laukasoo 
viimane temp“

 Harri Jõgisalu.
 Hendrik Relve.
 Viivi Luik.

2. Lugemispala „Kadeduse asemel räägivad eestlased hoopis õnnest“ on 
 muinasjutt.
 seiklusjutt.
 ajalehe artikkel.

3. Pärast ema surma hoolitses Arabella eest
 Halleluuja.
 Taaniel.
 Hassan.

4. Raamat „Maarjamäe kägu “ on lugu 17-aastase Maarja-Liisi elust. Selle jutustuse 
autor on  

 Helga Nõu.
 Ketlin Priilinn.
 Andrus Kivirähk.

4. Loe katkend ja kirjuta sellest puuduvad nimed. Meenuta, mis oli lugemispala 
pealkiri. Kirjuta punktiirile.

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

................................ kirub mõttes tagasisõidupiletit oma jakitaskus. Ta tahaks siia 

jääda ja ................................ sillale minna. Nad nõjatuksid raudkäsipuule ja lehvitaksid 

rongidele. Mõnikord lehvitavad reisijad kupeeakende tagant vastu.

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

Muidugi on ................................ hea parastada, tema hakkas juba kolmeteistaastaselt 

kuttidega sebima. Mina olen varsti kaheksateist ja ................................ on mu esimene 

suhe.
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  ....................................................................................................................................

Kõigi tüdrukute üllatuste üllatuseks sammus ................................ otsejoones .............

................... juurde, teda tantsule paluma. Vähe hiljem tõusid robinal ka teised poisid 

ja kummardasid tüdrukute ees, aga ................................ millegipärast keegi ei näinud.

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

Olin juba oma toa ukse lahti teinud, kui kuulsin köögist ................................ ja ............

.................... hääli. Ka ................................ oli oma pesas ärganud, ta vahtis minu poole 

ja liputas saba, nii et see lõi tasa põnts ja põnts vastu põrandat. 

5. Järgmisesse teksti on peidetud 11 Eestis kasvavat puuliiki: haab, jalakas, 
kadakas, kuusk, lepp, mänd, paju, pärn, saar, sarapuu, tamm. Leia need ja jooni.

Põdrajahil
Pärnumaal, kuus kilomeetrit maanteest kaugemal, algas põdrajaht. Suure saha abil 
oli tee kuni metsaveereni lahti lükatud. Saaremaalt olid kohale tulnud Mändjala kütid. 
Jahi juhiks valiti Lepa Juhan, kasulikku nõu jagas ka Juss Veetamm. Masinad jäeti 
metsaservale. Edasi liikusid jahimehed jala, kasutada võis ka suuski. Noor naiskütt Epp 
Sarap uuris oma uut püssi. „Vene kada kasutavad ainult poisikesed,” oli Epu vanaisa 
öelnud. Eelmisel talvel Epp veel metsas ei käinud, ta oli siis supikeetja. 

6. Ristsõnast puuduvad kas kirjaniku ees- või perenimi. Kirjuta.

Vastus: Mina olen peagi oma kooli …………………………………

S A A R
A N D R U S

V I I V I
P R I I L I N N

H A R R I
A R D E R
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Mardileib
katkend Jaan Krossi raamatust „Mardileib“

 Raehärra on teise mitridaatsiuminoosi suhu pistnud 
ja küsib järades: 
 „Ah Martinius mätsis selle pätsi sul valmis?“
 „Noh tema neh.“ Meister saab aru, et ta on 
igatepidi liiale läinud ning et ta peab siiski katset 
tegema olukorda kuidagi ära päästa. Lõpuks: kust 
võib raehärra täpselt teadagi, missuguse maitsega 
mitridaatsiume maailmas tarvitada võidakse…
 „Mnjjm … Kallis heasoovija … Martinus abistas 
mind … teatud määral …“
 „Hõmm,“ katkestab raehärra, „mina küll ei arvanud, 
et sel sodil niisugune maitse on …“
 „Mnjm … Martinus oli mulle abiks … minu üpris ränga nohu pärast … ja rikkus 
nähtavasti pisut ...“
 „Niisuguseks kuramuse siirupitaignaks mina seda küll ei arvanud, ho-ho-ho-hoo!“
 „Ta segas selle kokku ja rikkus asja tõesti sootumaks ära,“ annab meister Johann 
alla. Sest ta otsustab, et päästa pole enam midagi. Ja ta sülitab valemitridaatsiumi 
suutäie vihaga lirtsti põrandale. Raehärramaja musta-hallilaiguline krants neelab selle 
sealsamas nolpsti ära ja lakub vastava põrandaruudu hoolega üle. Aga muuseas: 
kellelgi pole mahti seda tähele panna, sest raehärra ajab enese patjadelt üles ja 
kõmistab:
 „Hohohohohoo! See tidrimaatsium, see selle Mardi pätsitud päts, see selle Mardi 
leiutatud leib – see on ju kuramuse tore kraam! Tule proovi.“ Ta murrab tüki oma 

Kontrolli oma oskusi
Peagi on põhikooli eesti keele lõpueksam. Nüüd on sul võimalus kontrollida oma 
lugemisoskust. Kasuta teksti ja lahenda ülesanded iseseisvalt. Kontrolli oma tööd 
õpetaja abiga ja arvuta, mitu punkti said.

A. Loe läbi katkend Jaan Krossi raamatust „Mardileib“. Lahenda selle põhjal 
ülesanded. Kokku on selle osa eest võimalik saada 21 punkti.
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emandale, ta murrab tüki oma tütrele, ta võtab Mardi käest tema pätsipoole ja murrab 
sealt tüki Jürgenile. Kõik kolm nuusutavad, hammustavad ettevaatlikult ja ning hakkavad 
siis mõnuga mugima. Ja kui majakrants nii valjusti sabaga vastu põrandat taob, et see 
üle üldise mugimise kuulda on, murrab raehärra omaenese pätsipoolest tüki temale 
ka.
 „Papa,“ hüüab Matilde, „see on lihtsalt suurepärane! See Mardi leib – see on ju 
veel palju parem kui morsellid* ja lagritsasuhkur ja ingveriga mesi!
 „Mmm“, ütleb mamma, „anna seda mulle veel natuke proovida.“
 Ja Jürgen nohiseb: „Tõsijutt tore taigen …“
 Aga raehärra ajab karvased sääred teki alt põrandale, lükkab viimase mitridaatsiumipala 
pöidlaga suhu. Ta tõuseb püsti, kõnnib voodi juurest akna juurde ning akna juurest 
voodi juurde tagasi. Siis jääb ta voodi ette seisma. Ta lükkab kõhu ette, nagu linna 
elu ja saatuse jaoks tähtsate otsuste langetamisel. Ta ütleb:
 „Minu kõht valutas, nagu oleksid piksepilved ümber minu naba kogunenud. Seesinane 
sidrivaatsium, mida ma – lihtsuse mõttes – mardileivaks nimetan, see mardileib niisiis on 
mu kõhu terveks teinud. Khm. Minu ristluud tuikasid, nagu oleks mul tuliseid orasid läbi 
tagumiku tõmmatud. See mardileib on minu tagumikutuikamise ära ravitsenud. Ergo*, 
ma tahan iga päev seda mardileiba sööma hakata. Hommikusöögi peale. Lõunasöögi 
peale. Õhtusöögi peale. Ja söömaaegade vahele. Aga et mind ainult iseenese eest 
hoolitsemises süüdistada ei saaks – peab nüüdsest peale kõigis selle linna vähegi 
auväärt majades vähemalt kroonu- ja kirikupühade aegu mardileiba söödama. Ja 
isegi hallidel* võiks seda jõuluajal nuusutada olla – et nad linnavalitsuse vastu vähem 
jöriseksid. Ja sellepärast kuulake, mis Tallinna auväärt raehärra apteekripoisil Martinusel 
ja apteegimeistril Johannil käsib teha.
 Minna ja sedasamast mardileiba sellesama Martinuse retsepti – ja mitte kröömigi 
selle paremaks tegemise põhjendusel sandimaks tehes – valmistama hakata, niipalju 
kui apteegi varud ja nõud ja jõud vähegi lubavad! Ja selle töö juures mäletada ja teada: 
auväärt Tallinna raad ja ainuüksi tema, on meie linna viimase poolesaja aasta sees 
üheks siitmaa-jao kõige õitsvamaks kaubalinnaks üles osanud upitada. Sedamööda 
on meie praegune käsk iseäranis ettenägelik ja tähtis. Sest meie käsime: mardileiba 
tuleb nii palju valmistada, et meie seda ka võõrastesse maadesse ja linnadesse 
vedada saaksime. Isegi kui teda meil enestel napiks peaks kippuma. Aga võõrsil peab 
mardileib meie nime kuulsuse kahekordseks tõstma ja Tallinna nime kõige maailma 
suus magusaks tegema! Minge ja tehke, mis raad käsib, ja muuseas: olgu mul täna 
õhtuks neli naela* teie mardileiba laual!“
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 Selle pika jutu peale on raehärral, raeproual, Jürgenil ja Matildel mardileib viimse 
raasuni söödud. Ainult Mardil endal on terase kuulamise ja ringivahtimise ja Matildele 
silmategemise tõttu pool pätsipoolt veel alles. Ja kui Matilde nüüd isa sõnade peale 
käsi plaksutades hüüab: „Oi kui tore, siis saan ma seda juba õhtul jälle!“ lükkab Mart 
oma hambajäljed hallikasroosakasvalges pätsis näpuga siledaks, astub naksaka 
sammuga Matilde ette ja ütleb:
 „Aus preili, te saate seda otsemaid! Palun heaks võtta.“

*ergo − järelikult, niisiis (ld k)
*hall − inimene lihtrahva hulgast
*morsell − maitsestatud suhkrutahvlike, kompveki eelkäija
*nael − keskaja kaaluühik, 409,5 grammi

1. Leia, kuidas neid tegelasi on veel nimetatud. Kirjuta.  (5 p)

Mart –   ............................................................................................................................

Johan −  ...........................................................................................................................

Matilde –  ........................................................................................................................

raehärra –  .......................................................................................................................

raeproua −  ......................................................................................................................

2. Raehärrat vaevas mitu haigust. Kirjuta kaks haigust, mis raehärrat vaevas. 
Kuidas ta neid hädasid kirjeldas? Kasuta teksti abi.  (4 p)

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

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

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

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

3. Mis ravim nende hädade vastu aitas? Kirjuta.  (1 p)

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

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

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

4. Mardile hakkas meeldima raehärra tütar. Sõnasta ühe lausega, mida Mart 
tegi Matilde tähelepanu võitmiseks. (2 p)

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

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

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

5. Mida saad teada järgmisest lausest? Kirjuta. (2 p)

Isegi hallidel* võiks seda jõuluajal nuusutada olla – et nad linnavalitsuse vastu vähem 
jöriseksid. 
Sain teada, et 

•  ......................................................................................................................................  

•  ......................................................................................................................................

•  ......................................................................................................................................

•  ......................................................................................................................................

6. Mis korraldusi andis raehärra mardileiva valmistamiseks Mardile ja 
Johanile? Kirjuta kolm lauset. ( 3 p)

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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7. Mis olid keskaegsed maiustused? Leia tekstist ja kirjuta. (1 p)

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

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

8. Kui palju mardileiba soovis raehärra saada sama päeva õhtuks? Märgi õigete 
vastuste ette . (2 p)

 neli naela ehk 409,5 grammi.
 neli naela ehk 1 kilo ja 638 grammi.
 neli naela ehk 819 grammi.
 neli naela ehk 1638 grammi.

9. Mis nimetust kandis halva maitsega ravim, mis pidi aitama mitme haiguse 
vastu ja ka raehärra terveks tegema?  (1 p) 

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

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

A ülesande eest punkte kokku: 

B. Loe teabetekst ja lahenda selle põhjal kaks ülesannet. Selle töö eest võimalik 
saada 12 punkti.  

Kellele kuulub martsipani leiutamise au?
 Martsipan on maiustus, mida valmistatakse peamiselt mandlitest ja tuhksuhkrust. 

Sakslased usuvad, et martsipani leiutamise au kuulub neile. Suure näljahäda ajal oli 

Lübecki linn toidust tühi. Ühest keldrist õnnestus leida mandleid ja suhkrut, millest 

valmistatud leib päästis linnaelanikud surmast. Eestlaste arvates tehti martsipani aga 

esmakordselt hoopis Tallinna Raeapteegis. 1695. aastal on apteegi märkmetes ravim 

märtsi leib, ladinakeelse nimetusega marci panis. 

 Martsipani päritolu on vaieldav. Ei ole võimatu, et sarnast maiustust valmistati 

samaaegselt erinevates piirkondades. Arvatakse, et martsipani kodumaa on Pärsia. 
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Pärsia arst (elas aastatel 850–923) kirjutas raamatu, milles ta kiitis mandlitest ja 

suhkrust tehtud massi tervistavaid omadusi. Ta toonitab martsipani soodsat mõju aju 

tegevusele, kuid manitseb liialdamise eest, mis võib põhjustada rasvumist. 

 Martsipani valmistamise oskuse tõid Pärsiast Euroopasse ilmselt türklased.  

14. sajandiks oli martsipan levinud kõikjale Euroopasse. Tol ajal oli suhkur hinnaline 

ning raskesti kättesaadav aine, seega said martsipani söömisega kõigepealt mõnuleda 

kuningad, vürstid ja teised rikkad inimesed. On andmeid, et Inglismaa kuninganna 

Elizabeth	I,	kes	elas	aastatel	1533−1603,	armastas	kõike	magusat,	ka	martsipani.	Hiljem,	

Prantsuse kuninga Louis XIV eluajal, kuhjati pidulaudadele hulgaliselt martsipanist 

kujukesi: puuvilju, linde ja loomi. 

 Põhja-Euroopasse jõudsid vürtsid ja teised eksootilised koostisained hansalinnade 

kaupmeeste kaudu. Esialgu võisid selliste sissetoodud ainetega kaubelda vaid apteekrid. 

Alles siis, kui kondiitritoodetest sai omaette kaubaartikkel, võisid kompvekimeistrid 

hakata valmistama ka martsipani. 19. sajandi esimesel poolel said ka tavakodanikud 

kohvikutes nautida martsipani magusat maitset. Sellel ajal toodeti suhkrut juba 

tööstuslikult ning see muutis martsipani odavamaks ning kättesaadavamaks.

 Martsipanist sai ka Läänemere piirkonna oluline kaubaartikkel. Lübeckist, maailma 

martsipanipealinnast, sai 15. sajandil alguse martsipani tootmise traditsioon. Algselt 

kasutati martsipani kui ravimit ja selle tarvitamine maiustusena oli keelatud. Alles 18. 

sajandil kogus maius rohkem populaarsust, kuid ka siis vaid pühademaiusena. 

 Eestis hakkasid martsipani valmistama suhkrupagarid ehk kondiitrid. Üks Šveitsi 

päritolu kondiiter ostis 19. sajandi alguses Tallinna vanalinnas Pikal tänaval paikneva 
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hoone ja hakkas seal ka martsipani valmistama. Veel enam kuulsust kogus samasse 

paika 19. sajandi teisel poolel rajatud Georg Stude martsipani- ja šokolaaditööstus. 

Seal valmistatud martsipanitooted olid hästi tuntud ka Vene keisri õukonnas Peterburis.

 Nendesamade Stude ärist pärit martsipanivormide ning käsitöövõtetega valmivad 

martsipanist	figuurid	ka	tänapäeval	samas	paigas	asuvas	Maiasmoka	kohvikus.

1. Otsusta, kas väide on õige või vale. Paranda valed väited õigeks. (6 p)

VÄIDE õige väär parandus

1. Martsipan koosneb peamiselt 
tuhksuhkrust ja mandlijahust.

2. Maailma esimene martsipan valmistati 
Tallinna raeapteegis 1965. aastal.

3. Maiustuse nimetus martsipan tuleb 
eestikeelsest sõnast mardi päts. 

4. Sel ajal, kui suhkur oli väga kallis 
kaup, võisid martsipani osta ainult rikkad 
inimesed. 

5. Esialgu olid eksootilised vürtsid ja 
martsipan müügil ainult apteekides.

6. Maiasmoka kohvikus valmistatakse 
martsipanist kujukesi vanade 
martsipanivormidega. 
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2. Täida loetu põhjal lüngad.  (5 p) 

Hansalinn Lübeck Saksamaal ja ………………………. Eestis arvavad, et 
martsipani leiutamisõigus kuulub nendele linnale. Jaan ……………………………. 
raamat „Mardileib” räägib keskaegsest Tallinnast, kus apteegisell Mart segas 
kokku magusa ravimi. Seda kutsuti siis mardileivaks, hiljem aga nimetati 
……………………..…………………………. 
 Eestis valmistati martsipani Euroopa ühes vanimas apteegis – Tallinna 
…………………………………... Tallinna apteegitekstides on märtsi leiba ehk 
martsipani esmakordselt mainitud .............. . aastal.

B ülesande eest punkte kokku: 

Nüüd liida kahe ülesande punktid kokku. Tähista, mitu punkti said.

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

Hinda oma tööd.     minu hinne: ……..
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Kuulamisülesanded
 Valaste juga asub Ida-Viru maakonnas ja on Eesti kõrgeim juga. Valaste juga saab vee Valaste 
ojast, mida kohalikud kutsuvad Suurkraaviks. 
 Rahvajutt pajatab mehest, kes olevat mitu inimpõlve tagasi Valaste oja kaevanud. Seda meest 
kutsuti Kraavi Jüriks. Seetõttu kohalikud arvavadki, et Valaste oja ja seega ka Valaste juga on inimkäte 
poolt loodud.
 Valaste juga näitab oma mässulisemat nägu kevadeti ja suurvee ajal. Suvel ja kuival perioodil 
on näha ainult erinevate kihtide vahelt immitsevat põhjavett. Eriti maaliline on juga talvel, kui 
puhuvad merelt põhjatuuled, mis tekitavad koos veepritsmetega pankrannikul asuvatele puudele kui 
jäälossi.
 1997. aastal korraldatud arhitektuurikonkursi võidutöö järgi ehitati vaateplatvorm, millelt on 
hea jälgida nii juga kui ka maapõuekihistusi. Vaateplatvorm suleti 2010. aasta aprillis külastajatele, 
sest suurvesi oli selle aluse ümbert pinnast ära uhtunud ja platvormi ähvardas ümberkukkumisoht. 
(Wikipedia)
 Kurg tohtriks
Hunt käis vargil ja sai ühe lamba kätte. Ta neelas väga nobedasti selle alla. Sääreluu jäi hundi kurku 
kinni. Nüüd oli susi hädas. Ta turtsus ja läkastas, mis hirmus. Hädasolev loom jooksis metsas ringi ja 
tõotas hästi tasuda sellele, kes teda avitaks. Aga keegi ei julgenud talle appi minna. Viimaks tuli kurg 
ja kiskus kondi hundi kurgust välja. 
 Kurg küsis kohe hundilt: 
 „Maksa nüüd see lubatud kõrge tasu mulle välja, mis sa lubasid.“
 Hunt hakkas naerma:
 „Mis maksu sa veel nõuad! Nüüd võid sa kogu maailma ees suurustada, et su pea on hundi 
lõugade vahel olnud. Ja sa oled selle sealt tervelt välja tõmmanud. No mis tasu sa veel tahad?“ („Tere, 
tere tiipajalga!“. Eesti loomamuinasjutte. Tallinn: Kunst 1976, lk 80)
 Rästik. Harri Jõgisalu. 
Ons keegi rästiku asja arutanud, tema süü selgeks teinud, et ilma kohtuta kael käänatakse?
 „Süü ammu selge – mürgine. Jälk ja kohtab.“
 „Hammustas ta kedagi?“
 „Hammustab siis, kui peale astutakse.“
 „Kas kippus kallale?“
 „Lippas eest, kuidas jaksas?“
 „Tuli küla vahele, laste mängumurule?“
 „Mine ikka, too rästik elas soo ääres.“
 „Oli ta tee peal ees?“
 „Ei mätta otsas. Soojendas end päikese paistel.“
 „Kohutas ta sageli inimesi?“
 „Harv juhus, kui keegi rästikut näeb.“
 „Sööb ta marjuliste eest mustikad või murakad ära?“ 
 „Rästik püüab hiiri.“
 „Siis ta toob ju kasu.“
 „Seda muidugi. Veel enamgi: rästiku mürgist valmistatakse reumarohtu.“
Jah. Aga miks me rästiku üle ikka omakohut mõistame? (H. Jõgisalu „Nõiutud allikas“. Tallinn: Eesti 
Raamat 1974, lk 37–39)
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 Ei iialgi ilma Murita. Meribel saab Helenilt teada, et keegi tahaks nende Muri endale võtta. 
Õed otsustavad  koos koeraga kodust põgeneda. Alguses veedavad nad aega kohvikus. Meribeli 
klassiõde annab nõu, et tüdrukud võiks minna klassijuhataja juurde. Õpetaja võtabki nad vastu ja 
veenab tüdrukuid, et vanematega tuleks asjad selgeks rääkida. Hommikul tuleb Andrus ning lapsed 
teatavad, et ilma Murita nad koju tagasi ei lähe. Andrus räägib lastele, et nad Heleniga lahutavad ning 
lapsed võivad koeraga koos Andruse juurde jääda. Tüdrukutel on soovi korral võimalus Helenit tema 
linnakorteris külastada.
 Vanaema Karini arvamus noortemoest 
 Ma käin üsna sageli teatris ja vaatan tähelepanelikult, kuidas noored riides käivad. Olen 
rõõmus, sest noored oskavad ja tahavad maitsekalt riietuda. Viimasel teatriskäigul ma lausa imestasin: 
kui palju oli seal noori ja kõik nii kenad ja pidulikud. Noormeestel olid seljas pintsakud ja heledamat 
värvi särgid. Nägin isegi kaht-kolme lipsustatud noormeest. Tütarlastel silmasin igasuguseid kleite ja 
seelikuid, enamasti mustad, aga oli ka teisi värve. 
 Ei olegi mõtet väga pidulikke riideid muretseda, mood muutub kiiresti ja ega riiete hinnadki 
odavad ole. Mu tütretütar lõpetas kevadel põhikooli. Tuttav õmbleja tegi talle lihtsa lõpukleidi, seda sai 
ta kanda ka suvekleidina. Kleit oli varrukateta ja lõpuaktusel kandis ta selle peal heegeldatud jakikest. 
Tal oli ka kena tagasihoidlik meik ja juuksuri tehtud soeng. Oli väga kaunis ja pidulik tütarlaps. Ka 
tema klassikaaslaste seas polnud kedagi, kes oleks liialt ülespuhvitud ja täiskasvanulik välja näinud. 
 Hea õnn. Jaapani muinasjutt.
Ükskord õige ammu elas mees, kes tööd ei teinud. Ta lihtsalt ootas, et ühel heal hetkel kukub õnn talle 
sülle. Siis saab tema vaeva nägemata rikkaks ning tähtsaks.
 Ühel päeval jõudis tema kõrvu uudis, et kaugel mere taga on saar, kus elavad ühe silmaga 
inimesed. „Kas sa näed!“ rõõmustas mees. „Seal ongi õnn, mis mind ootab. Reisin sellele saarele, 
püüan ühe ükssilma kinni, toon ta meie maale. Siis hakkan laatadel raha eest näitama. Euro igalt 
vaatajalt ja varsti on mul raha kui raba.“
 Mees müüs oma vähese varanatukese ära ja ostis paadi. Pärast pikka teekonda jõudis ta saarele. 
Mis tõsi, see tõsi. Saare elanikud olid kõik ühe silmaga.
Saare elanikud märkasid, et võõras oli kahe silmaga. Kohe tuli selle avastuse tegijatel hea mõte. 
„Püüame kakssilma kinni ja hakkame teda laatadel raha eest näitama. Kui igalt vaatajalt dollar võtta, 
oleme varsti püstirikkad.“
 Nii nad tegidki. Näe, mis juhtub inimestega, kes ainult ootavad, et õnn sülle kukuks! 
 („Täheke“ 1992, nr 9, lk 4)
 Kägu. Leedu muinasjutt.
Ennemuiste elas Leedumaal üks rikas mees. Tal oli tütar ja kolm poega. Õde armastas oma vendi väga. 
Nad ei saanud kuigi kaua õnnelikult koos elada, sest Leedumaale tungisid ristirüütlid. Sõjamehed 
hävitasid tule ja mõõgaga kõik, mis ette sattus. Sõjasarved puhusid ja mehed tulid üle kogu maa 
kokku ning läksid ristirüütlite vastu.
Ka kolm venda hüppasid hobuste selga, et sõita sõtta. Õde saatis nad teele ja valas kibedaid pisaraid. 
 Sõda lõppes leedulaste võiduga ja sõjamehed pöördusid koju tagasi. Õde ootas oma vendi 
koju, aga asjatult. Kõik kolm venda olid lahingus langenud. Ainult nende hobused tulid tühjade 
sadulatega tagasi. Nüüd mõistis ka õde, et vennad ei tule enam kunagi koju. Ta hakkas nii haledasti 
nutma, et teerada sai pisaratest märjaks. Taevaisal  hakkas temast kahju ja muutis tüdruku käoks.
Igal kevadel sel ajal, kui hukkusid neiu vennad, hakkab kägu kukkuma. Nõnda kurdab ta kõigile oma 
vendade kaotust.
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 Adalberdi haigus. Katkend A. Perviku jutustusest „Arabella, mereröövli tütar“
 Oligi nii, nagu Arabella arvas. Õhtusöök oli pooleli. Muist liha oli mulisevasse patta pandud, 
muist veel tükkideks lõikamata. Aedvili oli puhastamata. Adalbert ise kõveras laial pingil, nägu 
roheline peas. Adalberdil oli merehaigus kallal. 
 Arabella võttis laualt liha vahel vedeleva noa ja ulatas Hassanile.
 „Lõika liha,“ käskis ta. „Muidu täna süüa ei saa. Näed ju, et Adalbert on haige.“
 Endale otsis ta sahtlist teise noa ja hakkas aedvilju puhastama. 
 Arabellale meeldis kambüüsis talitada. Ta käis sagedasti Adalberdil abiks ja oskas siin kõike 
teha. Röövlitele maitsesid tavaliselt tuulise ilma toidud rohkem. Need olid Arabella valmistatud. Kui 
merehaigust ei olnud, siis Adalbert ei lasknud Arabellal toidutegemise tööd oma tahtmise järgi seda, 
vaid keetis, nagu oli harjunud. Paraku ei tulnud söök tal kuigi maitsev välja.
 „Kas sa Adalberdi saad terveks teha?“ küsis ta Hassani käest.
 „Hm,“ ütles Hassan Adalberti silmitsedes. „Ma ei tea. Küllap vist saan. Ma pole varem 
merehaigust ravinud, aga see võiks ehk korda minna küll.“
(A. Pervik „Arabella, mereröövli tütar“. Tallinn: Tiritamm 2000, lk 53)
 Peidetud aardelaegas. Purjeta Sinisesse lahte ja randu kai ääres. Nüüd mine kaldast üles 
rannamajani. Möödu majast vasakult ja suundu vana haralise puu juurde. Puu tagant algab teerada, 
mis viib sillale. Ületa sild ja hoidu paremale. Mine jõe kaldale ja liigu mööda kallast suure kivi 
juurde. Seisa näoga mägede poole. Sinust paremal on neli suurt põõsast. Sissekäigu koopasse leiad 
kolmanda põõsa tagant.
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Soovitusi töötamiseks  
9. klassi lugemik-tööraamatuga

Lugemik-tööraamat on koostatud põhikooli riikliku õppekava lihtsustatud õppetaseme järgi
töötamiseks 9. klassis ja jaguneb kahte ossa. Tööraamatu juurde kuulub ka eraldi väljaanne –
„Tarbetekstid“ –, mida saab kasutada loetud pala ja seatud õpieesmärkide kohaselt. 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).
Tekstid on tööraamatutesse 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 sellest võib õpetaja teha valiku. Tööraamatu autorid ei sea piiranguid
ja pigem soovitavad laste oskuste taset, huvisid ja õpetaja enda eelistusi arvestades tekste
juurde otsida. Eeldame, et õpetaja annab õpilastele lugemiseks ka kodukohta puudutavaid
tekste ja päevasündmusi kajastavat materjali. Sama kehtib tööülesannete kohta. Tekstid
annavad palju laiema võimaluse 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 nii, et oodatavad õpitulemused oleksid saavutatavad.

Kindlasti tuleks ära kasutada tööraamatusse uudse võttena lülitatud kuulamisülesanded, mis
peaksid arendama õpilaste suulise kõne taju. Kui võimalik, anda lastele kuulamiseks tekste
professionaalsete näitlejate esituses. Kuulamise põhjal saab sooritada palju enam ülesandeid,
kui tööraamatus näidatud. Interneti kasutamist saab suunata mitmesugustel eesmärkidel. Näiteks
ei ole tööraamatus varasematest õpikutest tuttavat sõnaseletuste peatükki. Lapsi tuleb juhtida
sõnade selgitusi otsima sobivatelt lehekülgedelt (nt www.eki.ee). Võimalik, et vajalikuks osutub
ka täiendavate kirjandusmõistete selgitamine, mille kohta materjal tööraamatus puudub.

Väga vajalik oskus, mida lihtsustatud õppe õpilastel põhikooli viimastes klassides kujundada
tuleb, on konspekteerimine. Juba teksti lugemise käigus tuleks õpetaja suunamisel teha
märkmeid teksti servale. Tööraamatu formaat seda võimaldab ja see tuleb ära kasutada.
Märkmeid tuleb hiljem kasutada teiste tööülesannete sooritamiseks.

Kõnearendustöö üks valdkond on jutustamisoskuse kujundamine. Tööraamatus on mõningaid
võtteid sidusa teksti loome abistamiseks, kuid neist kindlasti ei piisa. Kuna vaja on õppida
jutustama detailselt, kokkuvõtlikult, midagi valides, siis 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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