
 
Diana Leesalu „Mängult on päriselt“ ja Dirk Walbreckeri „Kambalugu“ 
 
Rühmatöö ülesanne 
 
1. Noorte vajadused 
Iseloomustage peategelasi (Larissa, Mirjam, Mikk). Millised on nende noorte 
vajadused? Millest need noored puudust tunnevad, mille järele igatsevad 
(kuldkalakese motiiv)? Lähtuge analüüsis Maslow’ vajaduste hierarhiast 
(püramiidist). Kuidas nad puudujääke kompenseerivad? 
 
2. Noortevahelised suhted 
Mida raamatunoored väärtustavad, mis on neile tähtis? Kuidas ennast teostatakse? 
Millised plussid ja miinused on kambatsemisel? Millist mõju üksteisele avaldatakse? 
Kus nad tegutsevad? Lemmikpaigad? 
 
3. Noorte suhe vanematega 
Iseloomustage mõlemas teoses kujutatud perevõrgustikku. Milline on Larissa, 
Mirjami ja Miku suhe vanematega? Mis roll on vanematel? Millist eeskuju vanemad 
pakuvad, millist sõnumit edastavad? Keda need noored usaldavad? 
 
4. Noorte riskikäitumine 
Kuidas avaldub teostes noorte riskikäitumine? Milliseid riske noored võtavad 
(kambas, tänaval)? Milliste probleemidega noored kokku puutuvad? Millist elustiili 
nad järgivad? Millist subkultuuri esindavad? 
 
5. Noorte allakäik 
Kuidas on teostes noorte allakäiku kujutatud? Millised etapid nad läbivad? Kuidas 
on mõlemad narratiivid komponeeritud? Mis ahvatleb noori allakäigutrepile, mis 
aga hoiab neid tagasi? Kas nende appikarjet on kuulda? Milliseid lahendusi 
romaanid pakuvad? 
 
6. Noortekultuuri märgid 
Milliseid noortekultuuri märke võib teostes täheldada? Mis roll on muusikal nende 
noorte elus? Kes on nende iidolid ja kuidas nendesse suhtuda? Millisena näidatakse 
teostes rokk- ja popmuusikat? 
 
7. Noorte keelekasutus 
Millist keelt autorid kasutavad? Milline on teostes kasutatud noortekeel (väljendid, 
tsitaatsõnad, släng, netikeel jm)? Millised on tegelaste dialoogid? 
 
 
 
 



 
 
Küsimused kolme teose võrdlemiseks 

M.Twain „Tom Sawyer“ 
R.Janno „Vutimehed“ 
J.Parijõgi „Tsemendivabrik“ 

 
 

I. Haridus ja kasvatus 
“Vutimehed” 
 Mil viisil käsitletakse teoses haridusteemat? Millised on Värdi ema kasvatuspõhimõtted? 

Millised on jutustuse väärtuskasvatuslikud tahud? 
“Tsemendivabrik” 
 Kuivõrd kujutab Parijõgi koolielu? Mil viisil lapsi peredes kasvatatakse? 

“Tom Sawyer” 
 Milline on hariduse roll laste elus ja tollases ühiskonnas? Milliseid koolielu stseene autor 

kujutab? Millised on teose väärtuskasvatuslikud tahud? 
 
 

II. Sotsiaalne eluolu 
“Tsemendivabrik” 
 Iseloomustage teose sotsiaalset plaani? Milline on poiste ja nende perede argitoimetuste 

ring? Millised on poiste mängud ja tööd? Kui palju on nende mängudes ja töödes 
vanainimeselikkust? 

“Vutimehed” 
 Kus ja millal tegevus aset leiab? Milliseid ajastule omaseid märke on teosesse põimitud? 

Kuivõrd on jutustuses nähtav ajalooline plaan?  
“Tom Sawyer” 
  Milline on teostes kujutatud miljöö ning olmeline maailm? Mis roll on asjadel poiste elus? 

Milliseid mänge poisid mängivad?  
 
 

III. Psüühiline maailm 
“Tsemendivabrik” 
 Milline on laste psüühiline maailm? Mille üle poisid muretsevad, mille üle rõõmustavad, 

mida igatsevad ja ihalevad? Mille suhtes on lapsed tundlikud ja tähelepanelikud?  
“Vutimehed” 
 Millised on agulipoiste probleemid ja üleelamised? Millised on nende vanemate 

probleemid? Millisena näidatakse poiste käitumist, mõtte- ja tundemaailma? 
“Tom Sawyer” 
  Milliseid tundeid ja milliste sündmustega seoses Tom ja Hack üle elavad? Millised on 

poiste fantaasiad ja unistused? 
 
 

IV. Moraalne ja väärtuste maailm 
“Tsemendivabrik” 
 Millised on poiste koerused, eksimused ja väärteod? Milliseid dramaatilisi või traagilisi 

sündmusi poisid üle elavad? Millist vägivalda ja milliseid karistusi lapsed kogevad?  
“Vutimehed” 



 Milline on lapsi ümbritsev väärtuste maailm? Milliseid dramaatilisi või traagilisi sündmusi 
poisid üle elavad? 

“Tom Sawyer” 
 Mille üle poisid muretsevad, mille üle rõõmustavad? Mis tekitab neis süümepiinu? 

 
 

V. Kristlikkus, pärimuslikkus ja militaarsus 
“Tsemendivabrik” 
 Milliseid kristlikke motiive Parijõe juttudes esineb? Millisena näidatakse usu või ebausu 

rolli külaühiskonnas? Kuivõrd on juttudes kasutatud pärimuskultuuri ja folkloori 
elemente?  

“Vutimehed” 
 Milliseid militaarseid motiive ja retoorikat jutustuses kohtab? Millised kristlikud 

põhimõtted teoses ilmnevad? 
“Tom Sawyer” 
 Mis roll on usul ja ebausul poiste maailmas? Milliseid traditsioone poisid järgivad?  

 
 

VI. Rahvus ja seisused 
“Tsemendivabrik” 
 Milline on küla (Liivaküla) ja mõisa vahekord? Milliseid agulielu õudusi autor kujutab?  

“Vutimehed” 
 Kuidas avaldub jutustuses ideoloogiline tasand? Kuidas käsitletakse rahvuslikkust? 

Milliseid seisuslikke või rahvuslikke stereotüüpe teoses esineb? Milliseid vastasseise või 
konflikte kujutatakse? Millisena näitab autor eesti-saksa vastasseisu?  

“Tom Sawyer” 
 Milliseid seisuslikke konflikte romaanis kohtab? 

 
 

VII. Keelekasutus, stiil 
“Tsemendivabrik” 
 Milliste keelt külas / agulis räägitakse? Milline on tegelaste sõnavara ja keelekasutus?  

“Vutimehed” 
 Mis on poiste maailmas kodune ja oma, mis aga võõras ja laenuline? Milline on poiste 

keelekasutus ja sõnavara? Milline on autori stiil?  
“Tom Sawyer” 
 Milline on poiste keelekasutus, mõistete maailm? Milliseid kultuurilisi elemente nende 

keeles (maailmapildis) kohtab? 
 
 


