
SININE TUBA
KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..
Ülesanne 1 (5 punkti)

Asendage lauses esinevad võõrsõnad eesti omasõnadega.  Selleks toetuge 
algteksti kontekstile või vaadake  õigekeelsussõnaraamatust konkreetset 
sõna. Kirjutage punktiirile lause, milles kasutage omasõna võõrsõna asemel. 
Viimasena lisage allikaviited.

Birk Rohelend „Enesetapjad“
Lk 19.
Need siin olid kaks inimest, kes püüdsid olla mitte inimesed, vaid šabloonid.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Lk 37.
Mateeria oli relatiivne.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
LK 51. 
Bioloogia hoiab oma positsiooni seni, kuni saame rääkida variatsioonideta 
kromosoomikompleksist.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Lk 165.
Psühhiaatrias kehtivad dogmad on ümberlükkamiseks.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Kirjutage punktiirile  teose allikaviide.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kirjutage punktiirile ühe võõrsõna täpne allikaviide õigekeelsussõnaraamatu 
järgi.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



SININE TUBA
KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 2 (5 punkti)

Vello Lään „Kõik need aforismid“

Lugege läbi Vello Lääne teose „Kõik need aforismid“ eessõna ja võrrelge 
seda allpool lisatud tekstiga, täitke lüngad.

Samuel Johnson: „…………….. tsiteerimine on haritud inimeste parool üle 
kogu maailma.“
John  Tillotson:  „Lühikeste  tabavate  ütluste  väärtus  on  hindamatu. 
………………. on nagu päikesekiired või teemantide sära.“
Isaac  d´Israeli:  „Tarkade  tarkuse  ja  eakate  elukogemused  võib  talletada 
………………………..“
Need mõtteterad on tsitaadid. Ingliskeelsetes kogumikes kasutatakse just seda 
mõistet (quatation) …………………… tähenduses.
Reginald Hill: „Tsitaat või aforism või mõttetera on inimkõne kosmeetika, on 
kirjasõna äädikas, on tarkuse varasalv.“

Mida on öelnud filosoofid, kirjanikud jt õppimise kohta? Valige üks aforism 
õppimise alt ja kirjutage see järgnevale punktiirile. 

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

Lisage selle aforismi allikaviide.

Allikaviide: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



SININE TUBA
KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..
Ülesanne 3 (5 punkti)
Lugege läbi allpool lisatud tekst ja süvenege reklaami. Vastake seejärel 
küsimustele.
Reklaami põhiteksti loomisel arvestatakse järgmisi põhimõtteid: Reklaam on 
lühijutustus, mis räägib pakkumise loo. 
Reklaami koostamise põhimõtted: Rõhuta peamist ideed. Vali sobiv 
tooteruum. Rõhuta olulisemat kasu/eelist. Hoia margi nimi esiplaanil. Tekst 
olgu tihe ja risuvaba.  Toeta pildiga. 

Missugune reklaami koostamise põhimõte manipuleerib lugejaga?
………………………………………………………………………………
Missugust keeleviga märkate reklaamis?
………………………………………………………………………………
Valige kolm reklaami koostamise põhimõtet, mis Teie arvates domineerivad 
selles reklaamis ja põhjendage, kui mõjuvalt need on avatud.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………
SININE TUBA
KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..
Ülesanne 4 (5 punkti)

Tarkade Klubi „Miks seisavad kured ühe jala peal?“ lk 46
Lugege läbi tekst leheküljel 46 „Kodutee on selge“ ja vastake küsimusele, 
seejärel vormistage lühike kiri oletatavale kirjasõbrale.
Mida kasutavad kirjatuvid oma kodukoha leidmisel?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kujutlege, et Teie juurde lendab hetkel kirjatuvi, kelle GPS on rikkis. 
Kirjutage oletatavale kirjasõbrale kiri ning selgitage, kuidas Teid elutee 
kirjatuviga Pärnus kokku viis ning mida siin teete.



SININE TUBA
KOOL................................................. PUNKTE..................
Ülesanne 5 (5 p)

Uurige tähelepanelikult allpool lisatud reklaami. Vastake seejärel küsimustele.

Mis eesmärk on sellel reklaamil?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Reklaamil on ka varjatud sõnum. Missugune see võiks olla?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Valige Vello Lääne teosest sobiv aforism manipuleeriva ajakirjanduse 
iseloomustamiseks ja kirjutage see punktiirile.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mille poolest sarnaneb reklaamis kasutatud võte Ene Jaaniste teose „Elu on 
ilus“ tagakaanel oleva lühitekstiga?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Missugusele võistlusele saatsid Birk Rohelend ja Ene Jaaniste oma teose? Mille 
poolest on need raamatud erilised?



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



SININE TUBA VASTUSLEHT

Ülesanne 1 (5 punkti)

Õpioskused:  Oskus  keskendunult  jälgida  teksti  ning  märgata  loetud  tekstis 
võõrsõnu,  mõista  teksti  konteksti  põhjal,  vajadusel  otsida 
õigekeelsussõnaraamatust mõiste tähendust.

1. Need siin olid kaks inimest, kes püüdsid olla mitte inimesed, vaid 
šabloonid. /  Need siin olid kaks inimest, kes püüdsid olla mitte 
inimesed, vaid eeskujuvormid. (ÕS 2006, lk 901)

2. Mateeria oli relatiivne. /  Aine  (ÕS 2006, lk 527) on suhteline (ÕS 
2006, lk 776).

3. Bioloogia hoiab oma positsiooni seni, kuni saame rääkida 
variatsioonideta kromosoomikompleksist. /  Eluslooduse teadus (ÕS 
2006, lk 99) hoiab oma asendit (ÕS 2006, lk 702) seni, kuni saame 
rääkida teisenduseta (ÕS 2006, lk 1034) rakutuuma osiste  (ÕS 2006, 
lk 393) terviklikust kogumist (ÕS 2006, lk 366).

4. Psühhiaatrias kehtivad dogmad on ümberlükkamiseks. / 
Vaimuhaigustes (ÕS 2006, lk 716) kehtivad püsivad õpetuslaused (ÕS 
2006, lk 118) on ümberlükkamiseks.

5. TEOS – 
Rohelend, B. 2009. Enesetapjad. Tallinn: Tänapäev.
ÕIGEKEELSUSSÕNARAAMAT  -  
Sõna. 2006. Eesti keele sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 
…

HINDAMINE:
Kõik võõrsõnad peavad olema asendatud omasõnadega (nimisõnadega), vaid 
siis saab 1 punkti lause eest. 

1. 1 punkt
2. 1 punkt
3. 1 punkt
4. 1 punkt
5. Teos 0,5 punkti +  õigekeelsussõnaraamat 0,5 punkti



Ülesanne 2 (5 punkti)

Õpioskused:  Oskus  keskendunult  jälgida  teksti  ning  märgata  loetud  tekstis 
olulisi  teemakohaseid  mõisteid,  eristada  olulisi  märksõnu,  võrrelda  mõisteid, 
mõiste tähenduse otsimine õigekeelsussõnaraamatust, info otsimine sisukorras 
olevate märksõnade järgi.

HINDAMINE:

Loe läbi teose eessõna ja võrdle lisatud teksti, täida lüngad. Iga lünk annab ühe 
punkti. 
Samuel  Johnson: „Klassiku tsiteerimine on haritud inimeste parool üle kogu 
maailma.“
John Tillotson: „Lühikeste tabavate ütluste väärtus on hindamatu. Epigrammid 
on nagu päikesekiired või teemantide sära.“
Isaac  d´Israeli:  „Tarkade  tarkuse  ja  eakate  elukogemused  võib  talletada 
tsitaatideks.“
Need mõtteterad on tsitaadid. Ingliskeelsetes kogumikes kasutatakse just seda 
mõistet (quatation) aforismi tähenduses.
Reginald Hill: „Tsitaat või aforism või mõttetera on inimkõne kosmeetika, on 
kirjasõna äädikas, on tarkuse varasalv.“

Allikaviide:
Lään, V. 2008. Kõik need aforismid. Tartu: Elmatar, lk 365-366.

Iga lünga täitmine õige sõnaga annab ühe punkti. Õppimise kohta lisatud 
aforism annab 0,5 punkti ja allikaviide annab samuti 0,5 punkti. 
Teose tiitellehel puudub kirjastuse tegutsemiskoht, seetõttu ei võeta Tartu-viite 
puudumise eest punkte maha.



Ülesanne 3 (5 punkti)

Õpioskused: Ülesanne näitab mõtte liikuvust, tähelepanu suunamist olulistele 
detailidele,  reklaami sõnumi märkamist, tähelepanu teravdamist keelevigadele.

HINDAMINE:

Missugune reklaami koostamise põhimõte manipuleerib lugejaga? – Kasu/ 
eelise rõhutamine. 1 punkt

Missugust keeleviga märkate reklaamis? – Trikk on lihtsam (koma) kui sa 
arvad. 1 punkt.

Valige kolm reklaami koostamise põhimõtet, mis Teie arvates domineerivad 
selles reklaamis ja põhjendage, kui mõjuvalt need on avatud./ Kokku 3 
punkti, st iga põhjendatud vastuse eest 1 punkt.

Võimalikke vastuseid:
Rõhuta peamist ideed.  – Domineerib hüppav noormees, mitte puder. Toote 
reklaam jääb tagaplaanile, seega ei ole väga mõjuv.
Vali sobiv tooteruum.  – Linnakeskkond ja puder on väga kontrastne paar. 
Seos üllatab ja mõjub eelkõige vastuolulisusega.
Rõhuta olulisemat kasu/eelist. – Kasu pudrust, nii et saavutatakse ülim kiirus. 
Muinasjutuline fantaasia seitsmepenikoormasaabastest.
Hoia margi nimi esiplaanil. – Margi nimi on esiplaanil ja see on värviline, 
kuid vaataja uurib pigem rohkem noormeest, tema jalatseid, maju.
Tekst olgu tihe ja risuvaba.  – Tekstiosa on tehtud liiga väikeseks, 
domineerib pilt.
Toeta pildiga. – Pilt pääseb mõjule efektselt.
Erinevate vastuste  korral kaaluda seose võimalikkust.



Ülesanne 4 (5 punkti)
Kirja kirjutamine
Õpioskused: Ülesanne näitab mõtte liikuvust, tähelepanu suunamist huvitavatele 
selgitustele, loomingulisuse rakendamist teksti koostamisel ja kirja kirjutamise oskust.

HINDAMINE:
Mida kasutavad kirjatuvid oma kodukoha leidmisel? – Kirjatuvid tajuvad 
magnetvälja üldisi reeglipärasusi ja selle iseärasusi tuvi kodukohas. Lisaks 
arvatakse, et kirjatuvid võivad kasutada haistmismeelt ja korduvatel lendudel 
tuttavaid maamärke.   1 punkt

Kirja koostamine (4 punkti)

Kus, millal kiri kirjutatakse? 0,5p
Pärnus, 23. oktoobril 2010

Pöördumine kaaslase poole 0,5 p
Tere, sõber!

Kirja sisu 2 punkti (keelevigade tegemisel võetakse pool punkti maha)

Viisakusvorm kirja lõpetamisel 0, 5 p
Lugupidamisega
Tervitades

Nimi 0,5 p



Ülesanne 5 (5 punkti)

Õpioskused: tähelepanelikkus, info otsimine mitmest kohast, seoste loomise 
oskus, võrdlemine, nähtuste analüüsimine.

HINDAMINE:

1. Mis  eesmärk  on  sellel  reklaamil?  –  Kutsuda  õpilasi  koolivahendeid 
ostma. 1 punkt

2. Reklaamil on ka varjatud sõnum. Missugune see võiks olla? – Koolielu 
on vägivaldne (pildil sõjariistad). Erinevate vastuste  korral kaaluda seose 
võimalikkust.  1 punkt.

3. Valige  Vello  Lääne  teosest  sobiv  aforism manipuleeriva  ajakirjanduse 
iseloomustamiseks ja kirjutage see punktiirile. 1 punkt.

4. Mille poolest sarnaneb reklaamis kasutatud võte Ene Jaaniste teose „Elu 
on ilus“ tagakaanel oleva lühitekstiga?  – Tugevama jõuga hirmutamine, 
vägivald. Erinevate vastuste  korral kaaluda seose võimalikkust. 1 punkt.

5. Missugusele võistlusele saatsid Birk Rohelend ja Ene Jaaniste oma teose? 
Mille poolest on need raamatud erilised? – Birk Rohelend saavutas Eesti 
Lastekirjanduse  Teabekeskuse  ja  kirjastuse  Tänapäev 
noorsooromaanivõistlusel  I-II koha. Ene Jaaniste teos märgiti  ära Eesti 
Lastekirjanduse  Keskuse  ja  kirjastuse  Tänapäev 
noorsooromaanivõistlusel. - 1 punkt.
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