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ÜLESANNE 1 
7.–8. klass 
 

LOODUSKIRJELDUS PROOSAS 

Loe läbi katkend Ansomardi teosest „Jalgsemaa Kitse-eide muinasjutud“ (1901). 
Pööra lugemisel tähelepanu looduskirjelduse keele- ja kujundikasutusele. Lahenda 
tekstile järgnevad ülesanded.  

Hoopis vastuoksa olnud lugu siis, kui pühale järvele paha tuju ehk tusk tulnud… 

Puude keskel tõusnud tollel korral kihin ja kahin: järvekese laksuvaid laineid pikast 
seisust sügavasse mullapõue pugenud labadele lähemale nähes, voogude valju vuhinat ja 
kohutavat kohinat kuuldes asunud argus, karanud kartus ja kolinud kohmetus nende 
puistesse südametesse, pannud kõik nende keha kõikuma ja nagu valus vabisema. Latvu 
langetades, tüvepakkusid painutades ja okste õõtsetega ohates sosistanud nad soojemaid ja 
palavamaid palvesõnu järvele, et see oma tuska taltsutaks, vihatuju ära viskaks. Ei aidanud 
aga palved – puistanud nendest iga puu oma tõuvilja vihasele veele anniks, et temaga 
lepitust leida: tamm – tõrusid, kuusk – käbisid, lepp ja kask – urbasid, teised puud – marjasid 
ja muid teisi viljasid. Ei suutnud seegi veel vee viha sulgeda ega tuska taltsutada – heitnud 
nad endist leina täheks kõik oma leht-, osalt ka oksaehted… 

Linnud jätnud leelud-laulud ja lennanud kallilt järvelt kohkunult kaugele. 

Kõrget taevakumerust tabanud nagu tarretus, ta armas helesina tõmmanud ennast 
kortsudesse, heitnud tõmmuks ja muutunud mustjashalliks, ta valanud vabalt ja pidamatult 
valusaid pisaraid, kõike ümbrust nendega üleni niisutades. Päikese palavad armupilgud 
hakanud hanguma ja ta ise astunud aralt ikka enam ja enam alamale taeva äärele ega ole 
julgenud endisel kombel kõrgele järve kohta tõusta ja seal vanal viisil viibida.  

Kuu ja tähed-peiud peitnud endid esiotsa pilvede taha; pärast, teiste austajate ahastust 
ja asjata leina nähes ning seda endi kasuks tarvitada tahtes, kasvatanud kuu veel oma kuma 
ja suurendanud tähed oma sära… 

Kuid kunagi polla kõik see halba asjakorda kergendada avitanud. Järvel, jah pühal 
Jalgsemaa järvel olnud ehtnaiselik iseloom: mida enam ennastsalgavalt ümbrus ta 
pahameelt sulgeda püüdnud, mida suurema hoolega see temaga lepitust otsinud, seda 
kangemaks ta kaledus kasvanud ja pahameel järk-järgult paisunud, kuni väsimus viimaks ta 
võitnud. Siis tõmmanud järveke jäävaiba endale üle ja uinunud mõneks ajaks unehõlma, et 
ärgates seda hädaohtlik-õrnem ja imestamisväärt ilusam välja näha. 

Leina täheks endale valget vatti ümber tõmmates oodanud ümbrus norgus ja longus, 
vait ja vagusi ta ärkamist. Ainult tagasisurutud, lõpmata hale ja südantlõhestav ulgumine 
kuuldunud ajuti – uinunud järvekese kahvatanud kallastel.  

Hakanud ärkamise aeg liginema, uni uinunu laugelt lahkuma, siis, leinarüüd ära heites, 
ehtinud puud ja kallas endid piduehtesse, linnud lennanud nagu moosekandid oma uuemate 
helitoodetega tagasi, tahkunud taevas hakanud endisti helkima, päikese pale löönud jällegi 
palavale lõkkele ja ta kõnd kerkinud kord-korralt järvekese keskkoha poole, kõrgemale. 

Puude puhkevate pungade, lillede lahtilöövate lehtede ning nende ja teiste õite õrn, 
lõbus ja ärritav lõhn, hingeülendavad lindude lauluhelinad, ojakeste ja allikate unistav 
nirin… kõik tervitanud ärkavat püha järvekest.  

Seda tundes, kuuldes ja praoli-uniste silmadega nähes, heitnud ärkav järveke oma päält 
jäävaiba pikkamisi ära, ta unest tuhmid silmad löönud uuesti kristallselgelt ja taevasinaga 
võideldes välkuma, ta naeratanud jälle hellalt oma ümbrusele, lasknud seda lahkelt oma 
pühasse vette vahtida ja ta iluduse üle imetleda kuni uue tuju tulekuni…  

(Ansomardi 1979: 14–18) 



1. Leia tekstist kõla-, kõne- ja lausekujundeid. Kirjuta tabeli vasakusse veergu puuduv 
kujundinimetus (mõiste) ja paremasse veergu sobivad näited tekstist (reapunktide arvu 
piires). (9 p) 

KUJUNDI NIMETUS NÄITEID TEKSTIST 

…  voogude valju vuhinat ja kohutavat kohinat kuuldes 
 … 
 … 

HELIJÄLJENDUS 

 

 lindude leelud-laulud 
 … 
 … 

…  soojemaid ja palavamaid palvesõnu 
 … 
 … 

METAFOOR 

 

 päikese armupilgud 
 … 
 … 

…  ei suutnud seegi veel vee viha sulgeda ega tuska taltsutada 
 … 
 … 

VÕRDLUS 

 

 … 
 … 

 

2. Milliseid inimlikke omadusi ja käitumisjooni on tekstis omistatud 1) järvele, 2) 
puudele ja 3) taevale (päikesele, kuule, tähtedele)? Iga loodusobjekti iseloomustamiseks 
kirjuta kirjeldusest välja kolm isikustamise  ehk personifikatsiooni näidet. (9 p) 

 

1) JÄRV  

 … 
 

 … 
 

 … 

2) PUUD 

 … 
 

 … 
 

 … 

3) TAEVAS (päike, kuu, tähed)  

 … 
 

 … 
 

 …  



ÜLESANNE 2 
7.–8. klass 
 
 
MERI LUULES, PILDIS JA FOLKLOORIS 
 

Loe läbi Juhan Smuuli ja Debora Vaarandi mereluuletused. 

 
Juhan Smuul 
 
Torm 
 
Meri, meri, meie ema, 
suur ja lai ja rahuta, 
hakkab valjult kõnelema, 
vihaselt ta vahutab. 
 
Õhtust musti pilvi vajub, 
rahest raskeid, vihma täis. 
Aga nende kannul raju 
piitsa vihistades käib. 
 
Laine tõuseb, laine voogab, 
pahisedes peale vaob. 
Kivi jõuga, haamri hooga 
paati pillutab ja taob. 
 
Täna naine rannaperest 
kaldalt paate üle loeb. 
Sest tormi ajal merel 
mõndagi näeb mehepoeg. 
 
Torm on merel. Kõik ta laius 
on üks möll ja vastuhakk. 
Vastu kaldakive raiub 
laine vägev lõvilakk. 

 
Debora Vaarandi 
 
Merejääl 
 
Kus sa oled, säbruline, 
lõbus ergav-roheline, 
minu meri, kuhu jäid? 
 
Paadi kiilvee vaikne kohin, 
näkijuukseline rohi, 
hõbedasi mulle täis? 
 
Kuhu valge laka peitsid? 
Rahutu, kus rahu leidsid? 
Kuhu jäi su tormihääl? 
 
Silmapiirini on katnud, 
valgelakalise matnud 
kare hülgekirja jää. 
 
Ja sel hallil tinapeeglil 
lipsab kärmeid lumekeeli, 
laseb liugu tuisupõnn. 
 
Ütle, ütle, kuhu jäid nad – 
selge hommik, suured säinad, 
karge tuul ja kalaõnn?

 
 
1. Vasta küsimustele. 

1) Võrdle neid lüürilisi merekirjeldusi. Leia kaks sarnasust ja kaks erinevust. (4 p) 
 
 

2) Kelle vaatepunktist luuletajad merd kirjeldavad? Miks nimetab Smuul merd „meie 
emaks“? (3 p) 
 
 

3) Too välja kuus epiteeti (omadussõna) koos põhisõnaga, mida luuletajad kasutavad 
mere iseloomustamiseks? (3 p) 
 
 

4) Leia luuletustest neli näidet sõnadest (kujunditest), mis annavad edasi mere jõudu ja 
vägevust? (2 p) 
 
 

5) Kuidas on luuletustes kajastatud rannarahva ja mere suhteid? (2 p) 

  



 
 
2. Vaatle fotosid ja vali neist välja Sulle kõige huvitavam. Kirjelda pildil olevat paika ja 
merd võimalikult detailselt, kasutades sobivaid (täpseid ja tabavaid) omadus- ja 
tegusõnu. Kirjelda, milline meeleolu pilti vaadates tekib. Mis tõmbab kõige rohkem 
tähelepanu, miks? Pealkirjasta kirjeldus! (10 p) 
 
1.      2. 

              
 

3.      4. 

               
 

5.      6. 

        
 

Valin pildi number … 

Pildi kirjeldus (u 150 sõna) 

 

  



 
 
3. Meri rahvaluule lühivormides 
 

1) Selgita merega seotud vanasõnade tähendust. (2 p) 

 

a) Ilma jutt kui merelaine. 

 

 

b) Merel silmad, metsal kõrvad.  

 
 
 

2) Selgita merega seotud kõnekäändude ja teiste kujundlike tähendust, nt noorel mehel 
on meri põlvini – arvab kõike suutvat, on kõva tegija. (8 p) 

 

a) meri on pahupidi –  

 

b) liivameri –  

 

c) jänesed on meres –  

 

d) merekaru –  

 

e) hing nagu tormine meri –  

 

f) meri nagu piim pütis –  

 

g) nagu kärbes mere veeres –  

 

h) vahib nagu meremõrtsukas – 

 
 
  

https://et.wikiquote.org/wiki/Jutt


ÜLESANNE 3 
7.–8. klass 
 
 
OMAD JA VÕÕRAD MAAILMAD ULMEJUTTUDES 

 

1. Loe läbi Mehis Heinsaare novell „Kusagil miljonite valgusaastate kaugusel“ (ilmunud 
Looming 2020, nr 1; leiad teksti veebist: https://www.looming.ee/arhiiv/kusagil-miljonite-
valgusaastate-kaugusel/ ). Autor jutustab allegoorilise loo, kus visandab võõra (tulnuka) vaate-
punktist meie maailma iseloomustava võrdpildi.  

 

Vasta täislausetega järgmistele küsimustele. 

1) Mille poolest erineb Mii-La-Laaks hüütud poisi välimus inimlapse omast? (3 p) 
 
 
 

 
2) Mille üle olevused Mii-La-Laa unenägu kuulates imestust avaldavad? (2 p) 

 
 
 
 
3) Millised inimelu arenguetapid (nn kuubid) Mii-La-Laa unenäos kangastuvad? (3 p) 

 

 

 

4) Milliseid tundeid Mii-La-Laa hiiglaseks kasvades kogeb? Millised emotsioone ta 
hiiglaste puhul täheldab? (3 p) 
 
 
 

 
5) Selgita, miks autor võrdleb tarkust kummitusega, kes on nähtamatu, kuid samal ajal 

teravate ja suurte hammastega. (2 p) 
 
 

 
 
6) Mis on Laste Planeedil teisiti kui inimeste maailmas? Millised on olevustele olulised 

väärtused? (4 p) 
 
 
 
 

7) Millisele kultuuriloolisele tekstile viitab keelatud puust vilja söömise motiiv? (1 p) 

 
 
 
  

https://www.looming.ee/arhiiv/kusagil-miljonite-valgusaastate-kaugusel/
https://www.looming.ee/arhiiv/kusagil-miljonite-valgusaastate-kaugusel/


ÜLESANNE 4 
7.–8. klass 
 
 
KODUKOHT LUULES 
 
 
Loe läbi luuletused ja lahenda järgnevad ülesanded. 
 
Ernst Enno, „Koduigatsus“ 
 
Nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad. 
tuul mängib lillelõhnaga – 
mu ümber sala laulvad vaiksed leinad. 
 
Ja sääl, kus tee nii pikk ja tolmune 
viib sinimetsa poole kaugele, 
sääl kasekõne loob kui pilvi teele, 
et kanda kojukutset minu meele. 
 
Ja sala laulvad minu vaiksed leinad, 
et õitsvad kodus valged ristikheinad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaan Kaplinski, „Ma olen madalal sündinud“ 
 
Ma olen madalal sündinud, 
mu hälli on varjanud rohi. 
Ma olen madalal sündinud, 
kuid siia ma jääda ei tohi.  

Ma olen madalal sündinud – 
kesk sammalt ja lehekõdu. 
Ma olen madalal sündinud, 
kuid madalal pole mu kodu.  

Ma olen madalal sündinud, 
kuid mu kodu on kaugel väljas 
ja taeva ja mere ja tuulte peal 
ja lagedal, vilus ja näljas.  

Mu kodu on ära igatsus 
ja lõunamaa mered ja liivad. 
Ja kaasakutse ja appihüüd 
ja tiivad ja tiivad ja tiivad...

Joel Sang, „Kodulaul” 

Kui mind painab mingi paine, 
tinaraske tusalaine 
veereb üle pea, 

aitavad mind koduseinad, 
paitavad mind kasteheinad, 
maarjaheinad ka. 

Siin ma tunnen iga nurka, 
ikka leian peiduurka, 
varjupaiga hea. 

Kuidas võib siis kodu jätta, 
lihtsalt jalad selga võtta, 
lähen nüüd, aidaa! 

Kuhu jääb mu vana kastan, 
mis ma talle üldse vastan? 
Nõnda küll ei saa! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juhan Viiding, „Kodulaul“ 
 
Mis on kodu, kus on kodu,  
kus on kodukoht,  
mis on kodu, kus on kodu,  
kus on kodukoht? 
 
Kodu, see ei ole koda,  
millel aken, uks.  
Ilma kodutundeta  
me jääme kodutuks. 
 
Kodu lõhn on eriline,  
kodu värv ja maik.  
Kodu on nii imeline  
tavaline paik. 
 
Kodus mõni väike asi  
korraga on suur.  
Kodu oleme me ise:  
väikene ja suur.  
 
Kodu see on rohkem veel  
kui sõna selgeks teeb.  
Kodu see on headus,  
mis meid paremateks teeb.  
 
See on kodu, siin on kodu,  
siin on kodukoht!  
See on kodu, siin on kodu,  
siin on kodukoht! 

 



 
1. Võrdle luuletusi ja täida järgnev tabel. Kirjuta lahtritesse luuletustest näiteid (sõnu ja 
fraase), mis sobivad ette antud tunnustega. Lahtritesse võid kirjutada ka mitu õiget näidet, 
kuid kõikidesse lahtritesse ei pruugi sobivaid näiteid ei leida. Kui vastav tunnus Sinu arvates 
luuletuses puudub, kirjuta lahtrisse x. (22 p) 
 

TUNNUSED Ernst Enno Jaan Kaplinski Joel Sang Juhan Viiding 

Mina või meie 
vaatepunkt 

    

Kodust 
lahkumine 

    

Kodu kui 
pelgupaik 

    

Koduga seotud 
värvid 

    

Koduga seotud 
lõhnad 

    

Koduga seotud 
helid 

    

Koduga seotud 
taimed / puud 

    

Koduga seotud 
tunded 

    

Koduga seotud 
väärtused 

    

Koduga seotud 
inimesed 

    

Kodu siin või 
võõrsil 

    

 
 

2. Mõtle loetud luuletustele loovalt. Põhjenda, milline luuletustest on Sinu arvates… (8 p) 
 

1) kõige turvalisem 
 
 
 
2) kõige pühalikum 
 
 
 
3) kõige mõistatuslikum 
 
 
 
4) kõige nukrameelsem 

  
 
 

  



ÜLESANNE 5 
7.–8. klass 
 
 
LAPSEPÕLV KIRJANDUSES. Olavi Ruitlane, „Vee peal“ 
 

1. Vasta romaani põhjal valikvastustega küsimustele. (9 p) 

1) Millise murdeala keelt romaani tegelased omavahel räägivad? 

a) Mulgi murre 

b) Tartu murre 

c) Võru murre 

 

2) Mis kala püüavad Ruitlase romaanis kalamehed matõllide ehk surusääse vastsetega?  

a) latikas 

b) ahven 

c) linask 

 

3) Kelle või mille kohta öeldakse romaanis limusk? 

a) haruldane kalaliik järves 

b) iseloomuta inimene  

c) kalapüügisööt 

 

4) Kelle või mille kohta öeldakse romaanis „mustad täpid“? 

a) kalamehed järvejääl 

b) külakandi joodikud kaupluse ees 

c) kärbsesitatäpid elutoa laes 

 

5) Millega valmistab minategelane oma Papale pidevalt südamevalu? 

a) varastab sõjaveterani paadi 

b) saab koolis halbu hindeid 

c) läheb nõrgale järvejääle kalastama 

 

6) Mis kala on teoses kirjeldatud nii: „Milline kala! Kui ilus, missugused täpid, 
voolujooneline selg… Jah, just nagu nool!“? 

a) angerjas 

b) haug 

c) hõbekoger 

 

7) Kuidas pääseb peategelane, kirglik kalamees, kevadisele järvejääle, kus jää on 
kaldast tublisti lahti sulanud? 

a) kasutab Kalju puujalgu 

b) läheb riieteta läbi jäise vee 

c) teeb laudadest purde  



8) Mis kala nimetab minategelane järve kuldkalaks, kirjeldades teda nii: „suur, paks, 
rohekaskollaste külgedega ja pisikeste punaste kalliskivisilmadega“? 

a) ahven  

b) roosärg 

c) linask 

 

9) Millega minategelane põhjendab, et temal on rohkem kalaõnne kui suurtel meestel? 

a) ta teab, et Kalju taevas ei jäta teda kaladest ilma 

b) ta tunneb igat järvesoppi 

c) ta on õppinud püügikunsti parimatelt kalameestelt 

 

 

 

2. Vasta teose põhjal küsimustele. Kirjuta vastused terviklausetena. 

1) Millised on minategelase, varateismelise poisi kohustused koduses majapidamises? 
(2 p) 
 
 
 

2) Milliseid ebakõlasid (tülisid, probleeme) märkad väikelinna inimeste omavahelistest 
suhetes? (4 p) 
 
 
 

3) Milliseid koerustükke minategelane teeb? Kuidas teda kodus nende pahanduste eest 
karistatakse? (4 p) 
 
 
 

4) Kuidas mõistad minategelase mõtet: „Seni, kuni sa kala püüad, on jah hea, aga nii kui 
õnge kõrvale paned, saab elu su kätte“ (lk 148)? (2 p) 
 
 
 

5) Kuidas minategelane, 13-aastane poiss avastab oma seksuaalsust? Mil viisil avaldub 
see huvi („ravimatu haigus“) tema käitumises? (4 p) 
 
 
 

6) Miks pani minategelase silmarõõm Maria poisile hüüdnimeks Ussmees? (2 p) 
 
 
 

7) Loe veel kord romaani viimast peatükki „Vee peal“ (lk 195–196). Too selle põhjal 
välja, mida minategelane aasta jooksul vanemaks saades elu ja inimeste kohta õppis? 
(3 p) 

 
  



ÜLESANNE 1 
9.–10. klass 
 
 
SOOMAASTIK KIRJANDUSES 
 
Loe läbi katendid Juhan Liivi ja August Gailiti proosateostest, kus kirjeldatakse sood ja 
sealseid inimesi.  
 
Juhan Liivi jutustus „Vari” (1892, katkend) 
 

Meie seisame saare peal. Mitte just saare peal, sest vett ei ole ümberringi ja Peipsi on veel kaugel, 
metsa taga hoopis, aga siiski saare peal. See saar on ainult mõnisada sammu pikk, looga-sarnane 
liivaseljandik soo sees. Soos ei kasva midagi, liivikul, puhta valge liiva sees vast õieti mitte midagi. 
Keegi ei ole ka iial nõudnud, et siin midagi kasvaks – siin? Mis siin kasvab, kasvab iseenesest: mõni 
pihutäis kanarbikku seal, kust kohalt liiviku selja äärest soo hakkab, mõni igav üksik rohukõrrekene, 
mis oma seltsimehe järele hüüab, ja saare ühes otsas jändrik mänd. See on jumal teab kuidas siia 
saanud, ja tal näib nagu eneselgi kahju, et ta siin on. Eemal soo see näeme tillukesi imelisi kaski ja 
mändisid, kes aga salgamata pöidlajämedusetel juurtel oma küpset vanadust näitavad, et mõni mitte 
ei arvaks, et nad poisikesed on, ei, vaid vanakesed, kes aastasadade pikkusel küllalt ju on näinud ja 
sedavõrd lugupidamist nõuavad. seal, vindunud juurikul, on see kõik küllalt selgesti kirjutatud. 

Ja nagu oleks sellest rikkusest juba sellele kohale üleliigagi, kaovad needki äbarikud viimaks ära. 
Punakas, roostekarva turvas läheb madalamaks, et pudrusarnast raba sünnitada, kus virtsanäoline 
vesi suve läbi vahel seisab. See on just kesk sood, selle koha peal, mis liiviku seljandikust ja talurahva 
põllumaast ühevõrra kaugel on. Nõnda läheb ta nagu rõngas ümber saare, ainult üks koht on 
puuhagudega ja kividega nõnda ära täidetud, et siit hobusega üle saab. Sui ajal ei kanna soo kõik 
kohad mitte inimest, nimelt seal, kus virtsane vesi ja pururabe turvas on. Mõni kõrrejämedune 
pajukene või männikasv on kõik, mis viletsate sookaela põõsakeste vahel silm näeb. Näitab, nagu 
oleks loodus siin oma ehitustööd koguni seisma tahtnud panna, aga et enesele mitte auku sisse jätta, 
on ta kõik ülejäänud kõlbmata tükid siia kokku visanud, mida keegi omaks ei tahtnud võtta. Ta on 
nõnda ütelda ülejäänud tükk ja praegugi ei ole tal päris teatavat peremeest. Talupoeg teda ei taha, 
pealegi vaene Nurmeküla talupoeg, ja mõis ei tea temaga ka õieti midagi peale hakata. Üheks asjaks 
kõlbab ta siiski. seda tunnistavad mitmesugused hobuste, loomade, koerte ja kasside luud, mis siin 
maas pleegitavad. Kui üks neist loomadest otsa saab, olgu haiguse, elutüdimuse või noole läbi, on 
nende kahasid väga sünnis siia visata. Seda teevad ümberkaudsed talupojad. Muidugi ei ole see selle 
paiga kohta lugupidamist suurendanud ja mõni karske Nurmeküla naine ei lähe siit mitte hea 
meelega mööda või läbi. Vähemalt sülitab ta kolm korda, enne kui temasse sisse astub, ja viga sest ei 
ole, kui ta seda välja saades veel kord teeb.  

Soo järel algavad talumeeste viljapõllud. /---/ Siin aga, siin on sellest küllalt, kui soo ääred kaeru 
kannavad ja heal aastal viis seemet annavad. Siin ei ole loodus midagi andnud, ei ilu ega sigidust, vaid 
ainult liiva ja raba. Ja ilust ei oleks siin keegi küll ka mitte lugugi pidanud. Mis siis ilmaasjata raisata… 

Ja ometi ei ole see soo, mille sisse raiped ja muud ülejäänud asjad visatakse, mitte ilma eluta, mitte 
tühi. Tema keskel, kõvera looga sarnase saarekese peal, liivikul, on – linn! Kukulinn. Linn! tõesti linn. 
Ei kuskil, ei rahva suus ega kirjas, kui Kukulinn üleüldse ka kirja pannakse, ei ole tal teist nime. Ta ei 
ole suurem kui üksteistkümmend hütti, üksteistkümmend sauna. Kõik ühesugused, ühesuurused. 
Üksi esimesel on vastu lõunat laud-, vastu põhja puukatus; teisel katust polegi, kolmas on upakil, 
neljandal ja viiendal jälle kas seina nurk lagunemisel või maja ise küllakil jne. Midagi kurvemat, 
igavamat ei või enam mõelda, kui need saunad oma lapitud katuste ja viltu seintega ja nende 
ukseesised oma kurva tühjusega, kui sealt kõle sügisetuul vingude üle puhub ja liiva sinna-tänna 
keerutab – kuni narudega kaetud aknaauguni, kuni paljaks, varatuks jäänud roovikulattideni. Tühi, 
tühi – huu, huu! laulab tuul, nagu hakkaks temalgi siin igav, ja ruttab üle soo kaela kuusemetsa, kus 
koguni mõnus on mühistada. /---/  

Kukulinn – mispärast? /---/ Linna saamine ise ei ole aga sugugi teadmata asi. Vallas, mõisas ja 
mõisa ümber oli vaeseid inimesi, kes kellegi päralt ega kellegi teenistuses ei olnud ega ka kedagi 
teenida ei võinud: olgu et üks ühe käega, teine ühe jalaga, kolmas poolpime või muud oli. See nüüd oli 
hea küll, et nad kellegi teenistuses ei olnud, sest keegi neid ka sinna ei tahtnudki. Kellelgi, ei mõisal 
ega vallal, ei olnud nendega just mitte midagi tegemist. Muidugi, nemad arvasid enesel mõisaga või 
ka vallaga tegemist olevat – kerjasid ja manusid leiba. Mis sa teed ära, inimene on inimene. Aja ta 
kord ära, ta tuleb jälle tagasi, – ta elab. Seal tuli mõisas ühel heal tunnil kas opmanile, aidamehele, 
kutsarile, toa- või tarepoisile mõnus mõte: paneme need leivamanujad ja kõrvase himustajad Soku 
soo liivikule! Soo ei ole kellegi päralt, nemad ei ole kellegi päralt, ja sedaviisi saavad nad üksteise 
päralt. Kuidas mõeldud, nõnda tehtud. Mõis kinkis ehitusmaterjaliks vana heinaküüni, metsast 



palgiotsukesed, mis mujale ei kõlvanud, valla rahvas ehitas üles ja nõnda sündis Kukulinn, kus 
inimesed elavad, kes kellegi päralt ei ole ja linn ise ka praegu õieti kellegi päralt ei ole.  

(J. Liiv, „Teosed“, 1954, lk 99–101) 
 
 
August Gailiti novell „Libahunt” (1926, katkend) 
 

Tihedate metsade ja rabade taga, keset korisevat Urgvee sood, asub mu isa vaene ja armetu 
hurtsik. Ta seisab kõikuval pinnal nagu teisedki ses ääretus soos, kaetud sambla, okste ja kividega, 
väike aken kui pilusilm soo poole. Hallid külmad udud tõusevad soost kui auravast katlast ning 
keerlevad üle inimeste ja onnide. 

Urgveelased on veretud, hallid ja tigedad, nendel on kuri silm ning nad kõnelevad sosistades ja 
leelutades otsekui sõnadega mürki sülitades. Häda ja hukatus, kui urgveelane su kotta või õue astub, 
siis sureb tall, kärvab hobune või jääd ise haigeks. Nad tunnevad nõidusi, käivad libahuntideks, on 
puhujateks ja lausujateks noile, kes tulevad abi otsides säältpoolt metsi ja rabasid. Nii mõnigi 
abiotsija jääb siia sohu, nood aga, kes tunnevad soo keerulisi teid, pööravad koju, terved ja 
rõõmulikud, kandes kuulsust urgveelastest üle maa. 

Iialgi ei paista siin päike, taevas on hall ja nõgine. Pilved venivad ühtsoodu päevast päeva ja 
aastast aastasse. isegi tuuled ulatuvad siia harva, vahest üksi talvel. Siis tuiskavad lumised pilved üle 
kidurate mändide ja väikesed hurtsikud uluvad ja oigavad tormis. Hundid käivad siis ringi, salkadena 
onnide ette ilmudes. /---/ 

Olen kasvanud Urgvee soos kui kidur soomänd, juured poris. Olen kui joovikas, mille tuhmid õied 
on iluta. Olen kasvanud üksinduses ja näljas, hälli juures öökullid kisamas, ööd ja päevad kartes, kas 
isa ei tee ka minuga midagi halba. Ka tema magab silmad ikka pilukil – pole minulgi hääd nõu tema 
vastu. /---/ 

Elan Urgvee soos – pole siit pääsu kuhugi. Kord nooruses käisin säälpool metsi ja rabasid: sääl 
säras päike ja lõunased pilved olid nii valged. Sääl on suured majad ning inimesed on lõbusad. Sääl on 
kirik ning jumal õnnistab oma lapsi. ja ääretud põllud sääl on täis sillerdavat vilja, nurmed ja niidud 
on üle külvatud lilledega. Jõed jooksevad orgudes ning nad sulisevad. Ja inimesed tulevad oma jumala 
juurde ning kaebavad talle oma häda ja üksindust.  

Kellele peaksin rääkima mina oma häda? Olen üksik ja vihatud, mu kannul käib kurbus ja irvitab. 
Pää kohal venivad tinased pilved, ükski lind ei laula, ei sirista nende all. Kes tuleks küll sohu su 
juurde, võib-olla üksi nastik või näljane hunt. Ning urgveelane ei tohi välja minna oma soost, ta ei 
kannata päikesekiirgust. Ta sureb sääl kui troll lillede aroomist, õhtusest tuulest, päikesekiirtest. Ta 
on kui joovik, mis soost mulda kantuna närbub ja närtsib. Nii oleme neetud siia eluks ja surmaks. 
Pole meil rõõmu ega vallatust, surres viiakse meid sohu. Seepärast on kevadised udud mürgised ning 
sügisöil võib kuulda sajatusi, hüüdeid ja kisa. need on koolnute hinged, kes soos eksivad – nii 
räägivad urgveelased. 

Mu elu on vilets närbumine soos. meil pole lootusi ega unistusi, tulevik toob vaid nõgimusti päevi 
ja udude halle pilvi. Tihti tundub mulle, et polegi teisi maid ja inimesi, polegi päikeseküllaseid nurmi 
– terve maailma on vaid Urgvee korisev soo.  

(A. Gailit, „Põhjaneitsi. Eesti novellivara“, 1991, lk 25–27) 
  

 
1. Võrdle kahte teksti ja vasta küsimustele. Analüüsi arutlevalt tekstinäidetele tuginedes. 
 

1) Milliseid sarnasusi ja erinevusi võib täheldada sooga seotud inimeste kirjeldustes? (4 
p) 
 
 
 

2) Milliseid sotsiaalseid suhteid soo ja sealsed inimesed peegeldavad? (3 p) 
 
 
 

3) Kuidas autorid väljendavad kirjeldustes soodele omast puudust ja tühjust? (4 p) 
 
 
 

4) Millisena kirjeldatakse sood ümbritsevat maailma? Mida selline kontrast 
võimendab? (3 p) 



 
 
 

5) Kelle vaatepunktist on neis tekstides soomaastikku kirjeldatud? (2 p) 
 
 
 

6) Leia tekstikatkenditest pärimusliku mõtteviisi kajastusi. Milliseid sooga seotud 
uskumusi täheldad? (2 p) 
 
 
 

7) Põhjenda, kumma autori sookirjeldus on… (6 p) 
 
a) realistlikum 
 
 
b) õõvastavam 
 
 
c) loodusteaduslikum 
 

 

2. Loe läbi inBoili (Andrus Rootsmäe) luuletus „Soo“ (kogust „Kaheksakümmend üheksa“, 
2006).  

 

Andrus Rootsmäe, „Soo“ 

 

Takuse särgiga ori jooksis hädas mu randa, 

avatud salarajad võtsid laugastest üle ta kanda. 

Minu südame saarel, onn sai kidurast kasest, 

kahe kiviga taoti lahti ahel, mis vasest. 

 

Pauke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud kõrvad, 

kuidas appi on hüütud ja kuidas on sündinud mõrvad. 

Jälitajaid on jäänud mu musta sügavikku, 

seal nad avatud silmil ootavad igavikku. 

 

Liiga tilluke mets mehi peita ei suuda, 

liiga tilluke jõud ilmas ei midagi muuda. 

Kõiki, kes jäid minu sisse, iial ei maeta maha, 

aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha. 

 

Olen soo. 

Tantsime koos. 

 

Vasta küsimustele. 

1) Kes on luuletuses see mina? Millist kõnekujundit on autor sellega seoses kasutanud? 
(2 p) 

 



 

2) Kirjuta paari lausega, kuidas mõtestab luuletuse minakuju inimeste elu. (2 p) 

 

 

3) Miks kirjutab inBoil luuletuse järele kommentaariks: „Omamoodi eesti ajaloo 
kokkuvõte minu meelest“? Millist perioodi eesti ajaloost võiks see luuletus 
kajastada? (2 p) 

 

 

4) Milliseid tundeid või meeleolusid selle luuletuse lugemine tekitab? (2 p) 

 

 

5) Kuula laulu „Soo“ Jääääre esituses (albumilt „Vaaaata“ – 
https://www.youtube.com/watch?v=0ALgel2b24Y).  

a) Mida annab viisi lisamine luuletusele juurde? (1 p) 

 

b) Millise tantsu rütmis on muusikapala esitatud? (1 p) 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0ALgel2b24Y


ÜLESANNE 2 
9.–10. klass 
 
 
MERI LUULES, PILDIS JA FOLKLOORIS 
 

Loe läbi Juhan Smuuli ja Debora Vaarandi mereluuletused. 

 
Juhan Smuul 
 
Torm 
 
Meri, meri, meie ema, 
suur ja lai ja rahuta, 
hakkab valjult kõnelema, 
vihaselt ta vahutab. 
 
Õhtust musti pilvi vajub, 
rahest raskeid, vihma täis. 
Aga nende kannul raju 
piitsa vihistades käib. 
 
Laine tõuseb, laine voogab, 
pahisedes peale vaob. 
Kivi jõuga, haamri hooga 
paati pillutab ja taob. 
 
Täna naine rannaperest 
kaldalt paate üle loeb. 
Sest tormi ajal merel 
mõndagi näeb mehepoeg. 
 
Torm on merel. Kõik ta laius 
on üks möll ja vastuhakk. 
Vastu kaldakive raiub 
laine vägev lõvilakk. 

 
Debora Vaarandi 
 
Merejääl 
 
Kus sa oled, säbruline, 
lõbus ergav-roheline, 
minu meri, kuhu jäid? 
 
Paadi kiilvee vaikne kohin, 
näkijuukseline rohi, 
hõbedasi mulle täis? 
 
Kuhu valge laka peitsid? 
Rahutu, kus rahu leidsid? 
Kuhu jäi su tormihääl? 
 
Silmapiirini on katnud, 
valgelakalise matnud 
kare hülgekirja jää. 
 
Ja sel hallil tinapeeglil 
lipsab kärmeid lumekeeli, 
laseb liugu tuisupõnn. 
 
Ütle, ütle, kuhu jäid nad – 
selge hommik, suured säinad, 
karge tuul ja kalaõnn?

 
 
1. Vasta küsimustele 

1) Võrdle neid lüürilisi merekirjeldusi. Leia kaks sarnasust ja kaks erinevust. (4 p) 

 

2) Kelle vaatepunktist luuletajad merd kirjeldavad? Miks nimetab Smuul merd „meie 
emaks“? (3 p) 

 

3) Too välja kuus epiteeti (omadussõna) koos põhisõnaga, mida luuletajad kasutavad 
mere iseloomustamiseks? (3 p) 

 

4) Leia luuletustest neli näidet sõnadest (kujunditest), mis annavad edasi mere jõudu ja 
vägevust? (2 p) 

 
 

5) Kuidas on luuletustes kajastatud rannarahva ja mere suhteid? (2 p) 

  



 
2. Vaatle fotosid ja vali neist välja Sulle kõige huvitavam. Kirjelda pildil olevat paika ja 
merd võimalikult detailselt, kasutades sobivaid (täpseid ja tabavaid) omadus- ja 
tegusõnu. Kirjelda, milline meeleolu pilti vaadates tekib. Mis tõmbab kõige rohkem 
tähelepanu, miks? Pealkirjasta kirjeldus! (10 p) 

 
1.      2. 

               
 

3.      4. 

               
 

5.      6. 

        
 

Valin pildi number … 

Pildi kirjeldus (u 150 sõna) 

 

  



 
3. Meri rahvaluule lühivormides 
 

1) Selgita merega seotud vanasõnade tähendust. (2 p) 

 

a) Ilma jutt kui merelaine. 

 

 

b) Merel silmad, metsal kõrvad.  

 
 
 

2) Selgita merega seotud kõnekäändude ja teiste kujundlike väljendite tähendust, nt 
noormehel on meri põlvini – arvab kõike suutvat, on kõva tegija. (8 p) 

 

a) meri on pahupidi –  

 

b) liivameri –  

 

c) jänesed on meres –  

 

d) merekaru –  

 

e) hing nagu tormine meri –  

 

f) meri nagu piim pütis –  

 

g) nagu kärbes mere veeres –  

 

h) vahib nagu meremõrtsukas – 

 

 
 
  

https://et.wikiquote.org/wiki/Jutt


ÜLESANNE 3 
9.–10. klass 
 
 
KODUKOHT LUULES 
 
 
Loe läbi luuletused ja lahenda järgnevad ülesanded. 
 
 
Ernst Enno, „Koduigatsus“ 
 
Nüüd õitsvad kodus valged ristikheinad. 
tuul mängib lillelõhnaga – 
mu ümber sala laulvad vaiksed leinad. 
 
Ja sääl, kus tee nii pikk ja tolmune 
viib sinimetsa poole kaugele, 
sääl kasekõne loob kui pilvi teele, 
et kanda kojukutset minu meele. 
 
Ja sala laulvad minu vaiksed leinad, 
et õitsvad kodus valged ristikheinad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaan Kaplinski, „Ma olen madalal sündinud“ 
 
Ma olen madalal sündinud, 
mu hälli on varjanud rohi. 
Ma olen madalal sündinud, 
kuid siia ma jääda ei tohi.  

Ma olen madalal sündinud – 
kesk sammalt ja lehekõdu. 
Ma olen madalal sündinud, 
kuid madalal pole mu kodu.  

Ma olen madalal sündinud, 
kuid mu kodu on kaugel väljas 
ja taeva ja mere ja tuulte peal 
ja lagedal, vilus ja näljas.  

Mu kodu on ära igatsus 
ja lõunamaa mered ja liivad. 
Ja kaasakutse ja appihüüd 
ja tiivad ja tiivad ja tiivad...

Joel Sang, „Kodulaul” 

Kui mind painab mingi paine, 
tinaraske tusalaine 
veereb üle pea, 

aitavad mind koduseinad, 
paitavad mind kasteheinad, 
maarjaheinad ka. 

Siin ma tunnen iga nurka, 
ikka leian peiduurka, 
varjupaiga hea. 

Kuidas võib siis kodu jätta, 
lihtsalt jalad selga võtta, 
lähen nüüd, aidaa! 

Kuhu jääb mu vana kastan, 
mis ma talle üldse vastan? 
Nõnda küll ei saa! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juhan Viiding, „Kodulaul“ 
 
Mis on kodu, kus on kodu,  
kus on kodukoht,  
mis on kodu, kus on kodu,  
kus on kodukoht? 
 
Kodu, see ei ole koda,  
millel aken, uks.  
Ilma kodutundeta  
me jääme kodutuks. 
 
Kodu lõhn on eriline,  
kodu värv ja maik.  
Kodu on nii imeline  
tavaline paik. 
 
Kodus mõni väike asi  
korraga on suur.  
Kodu oleme me ise:  
väikene ja suur.  
 
Kodu see on rohkem veel  
kui sõna selgeks teeb.  
Kodu see on headus,  
mis meid paremateks teeb.  
 
See on kodu, siin on kodu,  
siin on kodukoht!  
See on kodu, siin on kodu,  
siin on kodukoht! 

 



1. Võrdle luuletusi ja täida järgnev tabel. Kirjuta lahtritesse luuletustest näiteid (sõnu ja 
fraase), mis sobivad ette antud tunnustega. Lahtritesse võid kirjutada ka mitu õiget näidet, 
kuid kõikidesse lahtritesse ei pruugi sobivaid näiteid ei leida. Kui vastav tunnus Sinu arvates 
luuletuses puudub, kirjuta lahtrisse x. (22 p) 
 

TUNNUSED Ernst Enno Jaan Kaplinski Joel Sang Juhan Viiding 

Mina või meie 
vaatepunkt 

    

Kodust 
lahkumine 

    

Kodu kui 
pelgupaik 

    

Koduga seotud 
värvid 

    

Koduga seotud 
lõhnad 

    

Koduga seotud 
helid 

    

Koduga seotud 
taimed / puud 

    

Koduga seotud 
tunded 

    

Koduga seotud 
väärtused 

    

Koduga seotud 
inimesed 

    

Kodu siin või 
võõrsil 

    

 

 
 
2. Mõtle loetud luuletustele loovalt. Põhjenda, milline luuletustest on Sinu arvates… (8 p) 
 

1) kõige turvalisem 
 
 
 
2) kõige pühalikum 
 
 
 
3) kõige mõistatuslikum 
 
 
 
4) kõige nukrameelsem 

  
 
 
 
  



ÜLESANNE 4 
9.–10. klass 
 
 
LAPSEPÕLV KIRJANDUSES. Kai Aareleid, „Linnade põletamine“ 

 

1. Vaata ja kuula ETV kultuurisaates OP salvestatud intervjuud Kai Aareleidiga 
(http://arhiiv.err.ee/vaata/op-45/similar-290539, minutid 08.03–12.20). Vasta videokatkendi 
põhjal järgmistele küsimustele. 

1) Mis kinnitab Aareleidi arvates tema romaani menukust? (2 p) 
 
 
 

2) Autor ütleb usutluses, et kuigi ta jutustab oma romaanis ühe perekonna lagunemise 
loo, soovis ta siiski kirjutada ajatut lugu. Millist romaanis käsitletud ajatut teemat 
(nn suurt plaani) Aareleid intervjuus mainib? (2 p) 
 
 
 

3) Autor mainib intervjuus oma isiklikku seost Tartuga. Too välja kaks eluloolist fakti, 
mis kinnitavad tema seost romaani tegevuspaiga Tartuga? (2 p) 

  

 

 

2. Vasta romaani põhjal küsimustele. 

1) Tiina ema Liisi ja isa Peeter tutvuvad juhuslikult kahel korral. Kus ja mis 
asjaoludel need kohtumised aset leiavad? (2 p) 
 
 
  

2) Pane ajateljele kirja viis Tiina lapsepõlve ja kooliaega kõige rohkem mõjutanud 
sündmust (mälupilti). (5 p) 

 

«----------------------------------------------------------------------------------------------------------------» 

  

 
3) Mil viisil õigustab või selgitab Peeter oma kaardimängusõltuvust? (2 p) 

 
a) iseendale (vt raamatust peatükki „Mäng“, leia kaks väidet) 
 
b) oma naisele (vt raamatust peatükki „Lubadus“, leia kaks väidet) 
 
 
 

4) Milline roll on sündmustikus järgmistel asjadel? (2 p) 
 
a) must kaustik 
 
b) teemantsõrmus 
 
 
 

5) Miks Peetri ja Liisi abielu laguneb? Too kaks põhjendust. (2 p) 
 

http://arhiiv.err.ee/vaata/op-45/similar-290539


 

 

3. Kirjuta romaani peategelase Tiina kohta teemantluuletus, mis iseloomustaks tema 
lapseea tunde- ja mõttemaailma. (5 p) 

 

Pealkiri (nimisõna):     ____________________________ 

Kirjeldus (omadussõnad):   ___________________         ___________________ 

Tegevus (mine-vormis sõnad):    ___________________  ___________________                ___________________ 

Tunded (4-sõnaline fraas):     ____________________      ___________________      ____________________       _______________________ 

Teema ümbersõnastus (pealkirja sünonüüm):               _________________________________ 

 

4. Leia teosest kaks tsitaati (mõtet), mis tunduvad Sulle olulised või kaalukad. Kirjuta 
need raamatust välja tsitaadina ja lisa enda kommentaar (selgitus). (4 p) 

 

1. TSITAAT: 

 

MINU KOMMENTAAR: 

 

 

2. TSITAAT: 

 

MINU KOMMENTAAR: 

 

 

 

5. Kuidas tutvustaksid Kai Aareleidi teost eeldatavale lugejale, kui oleksid kirjastaja, kes 
peab kirjutama tutvustuse raamatu tagakaanele. Kirjuta u 50-sõnaline kaanetekst. (5 p) 

 

 

 

 

 

6. Millise kirjandus- või filmiteosega Kai Aareleidi raamatut võrdleksid? Kirjuta paari 
lausega, milliseid kokkupuutepunkte kahe teose vahel näed. (3 p) 

  



ÜLESANNE 1 
11.–12. klass 
 
 
SOOMAASTIK KIRJANDUSES 
 
 
Loe läbi katendid Juhan Liivi ja August Gailiti proosateostest, kus kirjeldatakse sood ja 
sealseid inimesi. 
 
Juhan Liivi jutustus „Vari” (1892, katkend) 
 

Meie seisame saare peal. Mitte just saare peal, sest vett ei ole ümberringi ja Peipsi on veel kaugel, 
metsa taga hoopis, aga siiski saare peal. See saar on ainult mõnisada sammu pikk, looga-sarnane 
liivaseljandik soo sees. Soos ei kasva midagi, liivikul, puhta valge liiva sees vast õieti mitte midagi. 
Keegi ei ole ka iial nõudnud, et siin midagi kasvaks – siin? Mis siin kasvab, kasvab iseenesest: mõni 
pihutäis kanarbikku seal, kust kohalt liiviku selja äärest soo hakkab, mõni igav üksik rohukõrrekene, 
mis oma seltsimehe järele hüüab, ja saare ühes otsas jändrik mänd. See on jumal teab kuidas siia 
saanud, ja tal näib nagu eneselgi kahju, et ta siin on. Eemal soo see näeme tillukesi imelisi kaski ja 
mändisid, kes aga salgamata pöidlajämedusetel juurtel oma küpset vanadust näitavad, et mõni mitte 
ei arvaks, et nad poisikesed on, ei, vaid vanakesed, kes aastasadade pikkusel küllalt ju on näinud ja 
sedavõrd lugupidamist nõuavad. seal, vindunud juurikul, on see kõik küllalt selgesti kirjutatud. 

Ja nagu oleks sellest rikkusest juba sellele kohale üleliigagi, kaovad needki äbarikud viimaks ära. 
Punakas, roostekarva turvas läheb madalamaks, et pudrusarnast raba sünnitada, kus virtsanäoline 
vesi suve läbi vahel seisab. See on just kesk sood, selle koha peal, mis liiviku seljandikust ja talurahva 
põllumaast ühevõrra kaugel on. Nõnda läheb ta nagu rõngas ümber saare, ainult üks koht on 
puuhagudega ja kividega nõnda ära täidetud, et siit hobusega üle saab. Sui ajal ei kanna soo kõik 
kohad mitte inimest, nimelt seal, kus virtsane vesi ja pururabe turvas on. Mõni kõrrejämedune 
pajukene või männikasv on kõik, mis viletsate sookaela põõsakeste vahel silm näeb. Näitab, nagu 
oleks loodus siin oma ehitustööd koguni seisma tahtnud panna, aga et enesele mitte auku sisse jätta, 
on ta kõik ülejäänud kõlbmata tükid siia kokku visanud, mida keegi omaks ei tahtnud võtta. Ta on 
nõnda ütelda ülejäänud tükk ja praegugi ei ole tal päris teatavat peremeest. Talupoeg teda ei taha, 
pealegi vaene Nurmeküla talupoeg, ja mõis ei tea temaga ka õieti midagi peale hakata. Üheks asjaks 
kõlbab ta siiski. seda tunnistavad mitmesugused hobuste, loomade, koerte ja kasside luud, mis siin 
maas pleegitavad. Kui üks neist loomadest otsa saab, olgu haiguse, elutüdimuse või noole läbi, on 
nende kahasid väga sünnis siia visata. Seda teevad ümberkaudsed talupojad. Muidugi ei ole see selle 
paiga kohta lugupidamist suurendanud ja mõni karske Nurmeküla naine ei lähe siit mitte hea 
meelega mööda või läbi. Vähemalt sülitab ta kolm korda, enne kui temasse sisse astub, ja viga sest ei 
ole, kui ta seda välja saades veel kord teeb.  

Soo järel algavad talumeeste viljapõllud. /---/ Siin aga, siin on sellest küllalt, kui soo ääred kaeru 
kannavad ja heal aastal viis seemet annavad. Siin ei ole loodus midagi andnud, ei ilu ega sigidust, vaid 
ainult liiva ja raba. Ja ilust ei oleks siin keegi küll ka mitte lugugi pidanud. Mis siis ilmaasjata raisata… 

Ja ometi ei ole see soo, mille sisse raiped ja muud ülejäänud asjad visatakse, mitte ilma eluta, mitte 
tühi. Tema keskel, kõvera looga sarnase saarekese peal, liivikul, on – linn! Kukulinn. Linn! tõesti linn. 
Ei kuskil, ei rahva suus ega kirjas, kui Kukulinn üleüldse ka kirja pannakse, ei ole tal teist nime. Ta ei 
ole suurem kui üksteistkümmend hütti, üksteistkümmend sauna. Kõik ühesugused, ühesuurused. 
Üksi esimesel on vastu lõunat laud-, vastu põhja puukatus; teisel katust polegi, kolmas on upakil, 
neljandal ja viiendal jälle kas seina nurk lagunemisel või maja ise küllakil jne. Midagi kurvemat, 
igavamat ei või enam mõelda, kui need saunad oma lapitud katuste ja viltu seintega ja nende 
ukseesised oma kurva tühjusega, kui sealt kõle sügisetuul vingude üle puhub ja liiva sinna-tänna 
keerutab – kuni narudega kaetud aknaauguni, kuni paljaks, varatuks jäänud roovikulattideni. Tühi, 
tühi – huu, huu! laulab tuul, nagu hakkaks temalgi siin igav, ja ruttab üle soo kaela kuusemetsa, kus 
koguni mõnus on mühistada. /---/  

Kukulinn – mispärast? /---/ Linna saamine ise ei ole aga sugugi teadmata asi. Vallas, mõisas ja 
mõisa ümber oli vaeseid inimesi, kes kellegi päralt ega kellegi teenistuses ei olnud ega ka kedagi 
teenida ei võinud: olgu et üks ühe käega, teine ühe jalaga, kolmas poolpime või muud oli. See nüüd oli 
hea küll, et nad kellegi teenistuses ei olnud, sest keegi neid ka sinna ei tahtnudki. Kellelgi, ei mõisal 
ega vallal, ei olnud nendega just mitte midagi tegemist. Muidugi, nemad arvasid enesel mõisaga või 
ka vallaga tegemist olevat – kerjasid ja manusid leiba. Mis sa teed ära, inimene on inimene. Aja ta 
kord ära, ta tuleb jälle tagasi, – ta elab. Seal tuli mõisas ühel heal tunnil kas opmanile, aidamehele, 
kutsarile, toa- või tarepoisile mõnus mõte: paneme need leivamanujad ja kõrvase himustajad Soku 
soo liivikule! Soo ei ole kellegi päralt, nemad ei ole kellegi päralt, ja sedaviisi saavad nad üksteise 



päralt. Kuidas mõeldud, nõnda tehtud. Mõis kinkis ehitusmaterjaliks vana heinaküüni, metsast 
palgiotsukesed, mis mujale ei kõlvanud, valla rahvas ehitas üles ja nõnda sündis Kukulinn, kus 
inimesed elavad, kes kellegi päralt ei ole ja linn ise ka praegu õieti kellegi päralt ei ole.  

(J. Liiv, „Teosed“, 1954, lk 99–101) 
 
August Gailiti novell „Libahunt” (1926, katkend) 
 

Tihedate metsade ja rabade taga, keset korisevat Urgvee sood, asub mu isa vaene ja armetu 
hurtsik. Ta seisab kõikuval pinnal nagu teisedki ses ääretus soos, kaetud sambla, okste ja kividega, 
väike aken kui pilusilm soo poole. Hallid külmad udud tõusevad soost kui auravast katlast ning 
keerlevad üle inimeste ja onnide. 

Urgveelased on veretud, hallid ja tigedad, nendel on kuri silm ning nad kõnelevad sosistades ja 
leelutades otsekui sõnadega mürki sülitades. Häda ja hukatus, kui urgveelane su kotta või õue astub, 
siis sureb tall, kärvab hobune või jääd ise haigeks. Nad tunnevad nõidusi, käivad libahuntideks, on 
puhujateks ja lausujateks noile, kes tulevad abi otsides säältpoolt metsi ja rabasid. Nii mõnigi 
abiotsija jääb siia sohu, nood aga, kes tunnevad soo keerulisi teid, pööravad koju, terved ja 
rõõmulikud, kandes kuulsust urgveelastest üle maa. 

Iialgi ei paista siin päike, taevas on hall ja nõgine. Pilved venivad ühtsoodu päevast päeva ja 
aastast aastasse. isegi tuuled ulatuvad siia harva, vahest üksi talvel. Siis tuiskavad lumised pilved üle 
kidurate mändide ja väikesed hurtsikud uluvad ja oigavad tormis. Hundid käivad siis ringi, salkadena 
onnide ette ilmudes. /---/ 

Olen kasvanud Urgvee soos kui kidur soomänd, juured poris. Olen kui joovikas, mille tuhmid õied 
on iluta. Olen kasvanud üksinduses ja näljas, hälli juures öökullid kisamas, ööd ja päevad kartes, kas 
isa ei tee ka minuga midagi halba. Ka tema magab silmad ikka pilukil – pole minulgi hääd nõu tema 
vastu. /---/ 

Elan Urgvee soos – pole siit pääsu kuhugi. Kord nooruses käisin säälpool metsi ja rabasid: sääl 
säras päike ja lõunased pilved olid nii valged. Sääl on suured majad ning inimesed on lõbusad. Sääl on 
kirik ning jumal õnnistab oma lapsi. ja ääretud põllud sääl on täis sillerdavat vilja, nurmed ja niidud 
on üle külvatud lilledega. Jõed jooksevad orgudes ning nad sulisevad. Ja inimesed tulevad oma jumala 
juurde ning kaebavad talle oma häda ja üksindust.  

Kellele peaksin rääkima mina oma häda? Olen üksik ja vihatud, mu kannul käib kurbus ja irvitab. 
Pää kohal venivad tinased pilved, ükski lind ei laula, ei sirista nende all. Kes tuleks küll sohu su 
juurde, võib-olla üksi nastik või näljane hunt. Ning urgveelane ei tohi välja minna oma soost, ta ei 
kannata päikesekiirgust. Ta sureb sääl kui troll lillede aroomist, õhtusest tuulest, päikesekiirtest. Ta 
on kui joovik, mis soost mulda kantuna närbub ja närtsib. Nii oleme neetud siia eluks ja surmaks. 
Pole meil rõõmu ega vallatust, surres viiakse meid sohu. Seepärast on kevadised udud mürgised ning 
sügisöil võib kuulda sajatusi, hüüdeid ja kisa. need on koolnute hinged, kes soos eksivad – nii 
räägivad urgveelased. 

Mu elu on vilets närbumine soos. meil pole lootusi ega unistusi, tulevik toob vaid nõgimusti päevi 
ja udude halle pilvi. Tihti tundub mulle, et polegi teisi maid ja inimesi, polegi päikeseküllaseid nurmi 
– terve maailma on vaid Urgvee korisev soo.  

(A. Gailit, „Põhjaneitsi. Eesti novellivara“, 1991, lk 25–27) 
  

 
1. Võrdle kahte teksti ja vasta küsimustele. Analüüsi arutlevalt tekstinäidetele tuginedes. 
 

1) Milliseid sarnasusi ja erinevusi võib täheldada sooga seotud inimeste kirjeldustes? (4 
p) 

 
 

 
2) Milliseid sotsiaalseid suhteid soo ja sealsed inimesed peegeldavad? (3 p) 
 
 
 
3) Kuidas autorid väljendavad kirjeldustes soodele omast puudust ja tühjust? (4 p) 
 
 
 
4) Millisena kirjeldatakse sood ümbritsevat maailma? Mida selline kontrast võimendab? 

(3 p) 



 
 
 
5) Kelle vaatepunktist on neis tekstides soomaastikku kirjeldatud? (2 p) 
 
 
 
6) Leia tekstikatkenditest pärimusliku mõtteviisi kajastusi. Milliseid sooga seotud 

uskumusi täheldad? (2 p) 
 
 
 
7) Põhjenda, kumma autori sookirjeldus on… (6 p) 

a) realistlikum 
 
b) õõvastavam 
 
c) loodusteaduslikum 

 

 

 

2. Loe läbi inBoili (Andrus Rootsmäe) luuletus „Soo“ (kogust „Kaheksakümmend üheksa“, 
2006).  

 

Andrus Rootsmäe, „Soo“ 

 

Takuse särgiga ori jooksis hädas mu randa, 

avatud salarajad võtsid laugastest üle ta kanda. 

Minu südame saarel, onn sai kidurast kasest, 

kahe kiviga taoti lahti ahel, mis vasest. 

 

Pauke ja karjeid on kuulnud mu alati avatud kõrvad, 

kuidas appi on hüütud ja kuidas on sündinud mõrvad. 

Jälitajaid on jäänud mu musta sügavikku, 

seal nad avatud silmil ootavad igavikku. 

 

Liiga tilluke mets mehi peita ei suuda, 

liiga tilluke jõud ilmas ei midagi muuda. 

Kõiki, kes jäid minu sisse, iial ei maeta maha, 

aga nii mõnigi ohver pääses mu laugaste taha. 

 

Olen soo. 

Tantsime koos. 

 

Vasta küsimustele. 

1) Kes on luuletuses see mina? Millist kõnekujundit on autor sellega seoses kasutanud? 
(2 p) 

 



 

2) Kirjuta paari lausega, kuidas mõtestab luuletuse minakuju inimeste elu. (2 p) 

 

 

 

3) Miks kirjutab inBoil luuletuse järele kommentaariks: „Omamoodi eesti ajaloo 
kokkuvõte minu meelest“? Millist perioodi eesti ajaloost võiks see luuletus 
kajastada? (2 p) 

 

 

 

4) Milliseid tundeid või meeleolusid selle luuletuse lugemine tekitab? (2 p) 

 

 

 

5) Kuula laulu „Soo“ Jääääre esituses (albumilt „Vaaaata“ – 
https://www.youtube.com/watch?v=0ALgel2b24Y).  

a) Mida annab viisi lisamine luuletusele juurde? (1 p) 

 

b) Millise tantsu rütmis on muusikapala esitatud? (1 p) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0ALgel2b24Y


ÜLESANNE 2 
11.–12. klass 
 
 
EESTIMAA LUULES 
 
 
Kristiina Ehini luuleraamat „Janu on kõikidel üks“ (2020) räägib autori sõnutsi ajaloost, 
armastusest ja eestlastest. See on luulevormis isiklik ajalookroonika, kus segunevad 
faktid ja fantaasia ning mis ulatub muistsetest aegadest 2020. aasta karantiinikevadeni 
välja.  
 
Loe läbi alljärgnevad Kristiina Ehini ja Juhan Liivi luuletused ning vasta küsimustele. 
 
Kristiina Ehin, „Ma lillesideme võtaks“ 
(2020) 

Ma lillesideme võtaks 
vöökirja ja kuulivesti 
ja köidaks sellega ühte 
sind – ärevushäiretes Eesti 
 
Erakondade kudemise 
suusiugude salvamistiik 
armas ja melanhoolne 
lõhestunud arvamusriik 
 
Ma jumala pisara võtaks 
ja tumeda laukavee 
ja niisutaks seda leiba 
mida me haukame 
 
Ma Greta Thunbergi võtaks 
tõe truuduse õiguse ka 
ning Elba saarele jätaks 
paljud suurilma riigipead 
 
Ma ema südame võtan 
ja Krõõda heleda hääle 
ja hüüan raieorgu 
Munamäelt Lasnamäele: 
 
Rõõmusta metsalind 
et elad veel säutsud ja loodad 
Ja iga vaba hing: 
Head uut aastat ja  S novõm godom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhan Liiv, „Ma lillesideme võtaks“ 
(1895)  
 
Ma lillesideme võtaks – 
sind köidaks sellega, 
sind köidaks sellega ühte, 
oh õnnetu Eestimaa! 
 
Ma taeva sina võtaks, 
võtaks päikese särava, 
võtaks eha, võtaks koidu – 
sind köidaks sellega. 
 
Ja armastuse ma võtaks, 
võtaks truuduse, aususe ka, 
ja köidaks sellega ühte 
sind, kallis kodumaa. 
 
Ja vere sideme võtaks, 
võtaks venna südame ma – 
ja köidaks sellega ühte 
sind, õnnetu Eestimaa! 

 

 

1. Võrdle K. Ehini ja J. Liivi luuletusi. Milliseid sarnasusi ja erinevusi täheldad? 

1) Mis neid kahte luuletust temaatiliselt ühendab, mis aga eristab? (4 p) 
 
 
 

2) Millised tõekspidamised ja väärtushoiakud luuletustes kajastuvad? (3 p) 
 
 
 

3) Milline on luuletusi iseloomustav paatos (tundehoogsus, väljenduslaad)? (2 p) 



 
 

4) Kuidas võiks luuletustes mõista sõnu „sina“ ja „mina“? (2 p) 
 
 
 

5) Kuidas mõistad Ehini luuletuses viiteid… (3 p) 
 

a) Greta Thunbergile 

 

b) Elba saarele 

 

c) Krõõda heledale häälele 

 

6) Kuidas nimetatakse kirjandusteaduses sellist tekstidevahelist suhet, kus ühe teksti 
tähendust aitavad kujundada teised tekstid? Leia valikvastustest õige variant. (2 p) 

a) plagiaat  

b) paroodia  

c) intertekstuaalsus  

d) variatsioon 

 

7) Millistele sündmustele viitavad luuletajad järgmistes värsiridades? (2 p)
 

Kristiina Ehin 
„Muutunud maailmas 2020“ 
(katkend) 
 
Astun vaikset märtsiporist rada 
läbi kannatava maailma 
Igal lävel tahaks kummardada 
ükski riik ei ole leinata 

 
Marie Under 
„Jõulutervitus 1941“  
(katkend) 
 
Astun vaikset jõululumist rada 
üle kannatanud kodumaa. 
Igal lävel tahaks kummardada: 
ükski maja pole leinata

 

SÜNDMUS:      SÜNDMUS: 

 

 

 

8) Millise kirjandusauhinna pälvis Kristiina Ehin 2021. aastal oma luulekogu „Janu on 
kõikidel üks“ (2020) eest? (2 p) 

  



ÜLESANNE 3 
11.–12. klass 
 
 
MÕTISKLUSI LOODUSEST 
 
1. Loe läbi alljärgnev katkend Valdur Mikita raamatust „Lindvistika ehk Metsa see 
lingvistika“ (2015). Püüa autori mõtteloogikat jälgides täita lüngad, kirjuta sinna 
konteksti sobituvad sõnad. (16 p) 
 

Nõnda näib eesti loodus olevat ühekorraga nii eriliselt valgustatud kui ka ………………….. Oleme 
löödud nii valguse kui ka pimedusega. Meil on neli …………..….., samuti muutub siin ilm väga 
kiiresti. Kahte ühesugust …………….….loojangut on meie …………….…kraadil üsna raske leida – 
päikese loojumisel vallale pääsev rikkalik ………….…..gamma sõltub pilvedest, ilmast, aastaajast, 
valguses hulgast ja spektrist ning ……………….…...tüübist, mille taustal me seda vaatame. Meil on 
lihtsalt juhuse tahtel erakordselt palju muutujaid, mille kombinatsioonist sünnib üks konkreetne 
päikeseloojang.  

Pilvedega on sama lugu, siin mängivad rolli sarnased faktorid mis päikeseloojangu puhul. Lisaks 
on …………….....vöötmes väga palju erinevaid pilvetüüpe ja need muutuvad kiiresti, luues mulje 
erilisest pilvelisest mitmekesisusest. Lähtudes vanast uskumusest, et pilved on inimeste 
……………….…., võiks oletada, et siinkandis armastavad inimesed tõepoolest mõtteid mõlgutada. 

Parasvöötme inimesi mõjutavad pilved tugevasti, kuid nii pole see sugugi igal pool maailmas, 
kus taevas on suurema osa ajast …………………... Kuigi helkivaid ööpilvi võib Eestis näha väga 
harva, on öine pilvevaatlus siiski paljudele tuttav. Kihutavad …………….….pilved täiskuuvalguses 
on ehk üks meeldejäävamaid öiseid ..…………………mänge looduses. /---/  

Nii võiks kõnelda koguni Eesti erilisest taevarikkusest või koguni taevalikust mitmekesisusest: 
pilvedele ja päikeseloojangule saab lisada ka ……………...taeva, sest meil on veel alles tõelist 
pimedust, mille taustal tähti vaadelda . /---/ 

Meie looduse ilu on seega võrrand määratu hulga erinevate …….…….…..…., mis annavad sisuliselt 
lõpmatu hulga erinevaid kombinatsioone. Inimene kogeb loodust kui ühtset …………..…...pilti, 
mille hulka kuuluvad erinevad ökoloogilised kooslused, taevas, taimkattest kumav iseloomulik 
……………….., hämarusest ja aastaajast sõltuvad varjud, hommikuse ja õhtuse aja varjundid ja 
nõnda edasi, mis ühtekokku loovadki väga suure visuaalse ………………….kesisuse. (lk 36–37) 

  
 
 
Loe läbi Timo Marani luuletus „November“ (kogust „Metsa pööramine“, 2007).  
 
Su päiksekell ei näita õiget aega,  
kui siia-sinna pilvi paiskab tuul. 
Ei ole päikest, halli taevalaega 
peab täna leppima Su hingepuu. 
 
Ei ole päikest, aga meil on aega. 
Veel toidab kujutlust mu veider luul, 
meil tuleb lihtsalt enda sisse kaeda 
ja uskuda, et hommik saab kord suur. 
 
Ja uskuda, et valgus ikka tuleb,  
kui pimedus on teinud oma töö. 
Neil pisut päikest hinge sisse põleb,  
kes teda otsinud on terve öö. 
 
 
 
 



2. Vasta küsimustele. 
 

1) Milliseid sarnaseid motiive (teemaüksusi) Mikita ja Marani tekstide vahel täheldad? 
(3 p) 
 
 
 
 
2) Milliseid sarnasusi ja erinevusi märkad autorite vaatepunktis ning loodud 
meeleolus? (2 p) 

 
 
 
 
 
3. Kirjuta haiku, kus kasutad Mikita ja/või Marani tekstist pärit loodusmotiive. 
Meenutuseks, et haiku on jaapani luulevorm (17 silpi ehk 5+7+5), mis püüab väljendada 
filosoofilist metafoorivaba looduselamust. (3 p) 
 
 
 
 

4. Järgnevad värsiread pärinevad Timo Marani luulekogust „Metsloomatruudus“ (2019). 
Lõpeta need võrdlused, kasutades mõnd loodusmotiivi, nt Tulen su poole nagu … jälgi ajav 
rebane. (6 p) 

 

Sa tulid mu juurde nagu …  

 

Saidki mu õnge otsa nagu …  

 

Sa oled kaunis nagu …  

 

Sa oled täiuslik nagu …  

 

Pean õppima sind usaldama nagu …  

 

Su jalajäljed lumel on nagu …  

 

 

  



ÜLESANNE 4 
11.–12. klass 
 
 
PAIGA JÄLG INIMESES 

 

Loe läbi alljärgnevad tekstid. 

 

Tõnu Õnnepalu luuletused (kogust „Kevad ja suvi ja“, 2009) 

1. 

Taluvaremel päikese käes 

on alati nii rahulik ja nii palju aega. 

Siin ei käida enam ammu. Siin pole kedagi. 

Laed on sisse langenud, sein veel püsib, 

põtrade ja kitsede näritud õunapuu 

on kasvanud tihedaks tuustakaks. Aga elab. 

Ta on visa. Inimene on ka visa, 

kuigi kõik on visam kui tema, 

isegi tema ehitatu ja istutatu 

ja isegi see, mis on talle mõistatus. 

Mulle mõistatus. 

 

 

Kuula seda luuletust ka autori esituses ETV 
arhiivist: https://arhiiv.err.ee/vaata/luuletus-tonu-
onnepalu-taluvaremel-paikese-kaes/similar-91868  

 

 

 

 

 

2. 

Veel selles elus ja mitte vanana 

saab näha oma tööd ja tegemise kadu. 

See pole midagi, see inimese töö ja 
tegemine. 

Lauda katust sai parandatud, 

nüüd on see sisse kukkunud. 

Ja kui väike on tegelikult heinaküün! 

Aga seisab veel. Mõne aasta ehk. 

Aiast saab ruttu võsa. Väga ruttu. 

Mõni nartsiss veel õitseb 

ja pojengid ajavad oma punaseid otsi 

kõrge kuluheina seest välja, maja ees.  

Maja on inimestest võõrdunud, 

majad metsistuvad ka. 

Ainult päikesepaiste õuel 

ja lindude kevadine kaja, 

need on täpselt samad mis siis. 

Neid pole ma teinud ega tassinud, 

need on sama igavesed kui ma ise

Anton Hansen Tammsaare, „Tõde ja õigus” (V osa, katkend) 

Indrek katsus mändi maha murda, nagu ta oli murdnud tema oksatüükad, aga tüvi pani alles 
vastu. „Soopedakas“, lausus Indrek endamisi ja asus kogu jõuga männi kallale, sest millegipärast 
tahtis ta tema tingimata maha murda. Aga kõik tema jõupingutused olid asjatud. Isegi männi 
juured olid nagu uuesti ümberringi maa külge kinni kasvanud. Lõpuks Indrek katsus männile 
otsa ronida, et proovida, kas endine kiigeoks on veel kõva või mädanud. Ka seda ei suutnud ta. 
Siis hakkas ta otsima parajat löögipuud, millega ulatuks oksani. Leidis tüki maa pealt peenema 
kuivanud männi, mille murdis maha ja tõi kohale. Ta hakkas sellega kiigeoksale hoope jagama, 
aga see murdus ainult ladva poolt, tüügas pidas vastu. 

Hulk aega jändas Indrek vana männiga, kuni märkas, et ta oma parema käe oksa otsas 
veristanud, siis viskas ta löögipuu maha, vaatas veel kord kuivanud männijändrikule otsa ja ütles 
endamisi: “Isegi surnult teine, raisk, tugevam kui inimene elavalt. Peaks kirve või sae tooma.” 
Nõnda ütles ta, kui hakkas verist kätt imedes edasi minema, ja tal ei tulnud kuidagi meelde 
iseendalt küsida, milleks ta küll peaks selle soopedaka kallale asuma kirve või saega. 

 

1. Vasta küsimustele.  

1) Milliseid sarnasusi või erinevusi täheldad Tammsaare proosakatkendi ja Õnnepalu 
luuletuste vahel? (3 p) 
 
 

https://arhiiv.err.ee/vaata/luuletus-tonu-onnepalu-taluvaremel-paikese-kaes/similar-91868
https://arhiiv.err.ee/vaata/luuletus-tonu-onnepalu-taluvaremel-paikese-kaes/similar-91868


 
2) Kuidas on neis tekstides edasi antud aja kulgemise ja inimese pingutuste vahelist 

seost? (3 p) 
 
 
 

3) Kuidas mõistad Tõnu Õnnepalu värsiridu: Inimene on ka visa, / kuigi kõik on visam 
kui tema? (2 p) 

 

 

 

2. Tõnu Õnnepalu mõlgutab Vikerraadio saates „Suveduur“ mõtteid oma uuest 
luulekogust „Pimeduse tunnil“ (2020). Kuula saadet https://kultuur.err.ee/1102688/tonu-
onnepalu-kui-sukeldud-luulemaailma-siis-hakkad-enda-sees-riime-kuulma (minutid 00.00-
10.38) ja vasta küsimustele. 

1) Mis inspireeris Õnnepalu looma luulekogu „Pimeduse tunnil“ luuletusi? (2 p) 
 
 
 
 

2) Miks tundis Õnnepalu vajadust kirjutada vabavärsi asemel riimilist luulet? (3 p) 
  
 
 
 

3) Kuidas Õnnepalu näeb lugeja ja luule vahelist suhet? (3 p) 

 

  

https://kultuur.err.ee/1102688/tonu-onnepalu-kui-sukeldud-luulemaailma-siis-hakkad-enda-sees-riime-kuulma
https://kultuur.err.ee/1102688/tonu-onnepalu-kui-sukeldud-luulemaailma-siis-hakkad-enda-sees-riime-kuulma


ÜLESANNE 5 
11.–12. klass 
 
 
UNISTUSTE PAIGAD PROOSAS. Andrus Kivirähk, „Sinine sarvedega loom“ 

 

1. Kuula Vikerraadio saatest „Loetud ja kirjutatud“ katkendit (https://arhiiv.err.ee/vaata/loetud-

ja-kirjutatud-andrus-kivirahk-sinine-sarvedega-loom, minutid 03.00–12.10), kus saatejuht Urmas Vadi 
vestleb Andrus Kivirähkiga, ja vasta järgmistele küsimustele. 

1) Miks ei pea Kivirähk oma teost ajalooliseks romaaniks? (2 p) 
 
 
 

2) Miks ei ole romaani lõpp autori enda arvates kurb? (2 p) 
 
 
 

3) Miks valis Kivirähk Oskar Kallise loo jutustamiseks päevikuvormi? (2 p) 
 
 
 

4) Kelle teosed olid Kivirähkile romaani päevikuvormi seadmisel eeskujuks? (2 p)  

 

 

 

2. Vasta romaani põhjal küsimustele. 

1) Milline on Oskari suhe oma Õpetajaga? Mida ta temalt õpib, mis osas talle vastandub? 
(4 p) 
 
 
 
 

2) Millisena kujutatakse Oskari suhet oma armastatu Viiuga? Miks ei käivitu Pygmalioni 
müüt? (3 p) 
 
 
 
 

3) Millisest keskkonnast on Oskar võrsunud? Mis teda tema reaalses ümbruses segab 
või häirib? (3 p) 
 
 
 
 

4) Mis seob Oskarit vanaemaga? Kuidas on ühendatud kunstiusk ja piibliusk? (3 p) 
 
 
 
 

5) Millisena paistab Kivirähki Kalevipoeg? Milliseid erinevusi täheldad võrreldes teda 
Kreutzwaldi eepose Kalevipojaga? (4 p) 
 
 
 
 

https://arhiiv.err.ee/vaata/loetud-ja-kirjutatud-andrus-kivirahk-sinine-sarvedega-loom
https://arhiiv.err.ee/vaata/loetud-ja-kirjutatud-andrus-kivirahk-sinine-sarvedega-loom


6) Milline on majaperemehe härra Willbachi suhtumine kunsti? Mille poolest tema suhe 
kunsti sarnaneb Oskari kunstitunnetusega? (vt lk 233–236) (3 p) 
 
 
 
 

7) Vali üks žanrimääratlus ja tõlgenda romaani sellest lähtuvalt. „Sinine sarvedega 
loom“ kui … (3 p) 

 fantastiline muinasutoopia 
 traagiline eluloopäevik 
 värviküllane kunstnikuromaan 
 rahvusromantiline ajastupilt 
 luhtunud eneseteostuslugu 

 
 
 
 
 
 

8) Romaani finaalis viidatakse Oskar 
Kallise pastellmaalile „Suvipäikese 
paistel“ (1917). Kuidas on maalil 
kujutatu (figuurid, värvid, meeleolu) 
ühendatud  romaani peategelase 
Oskari elusaatusega? (3 p) 

 
 

 

https://www.muis.ee/museaalview/250029

  

https://www.muis.ee/museaalview/250029


PROOVIÜLESANNE (kõikidele vanuseastmetele) 
 
Loe läbi Betti Alveri ja Eda Ahi luuletused.  
 
Betti Alver 
 
TALV 
 
Mu halvim aeg on range südatalv, 
kui vaikus valget nõiakatet punub, 
ja tühjavõitu nagu viljasalv 
on ka mu kujutlus, kus juba unub 
kesksuve küllus, lainte laulev uha 
ja kõik mu ümber kordab: ükstapuha. 
Suur meister, loodus, magab. Heldest käest  
ei toida enam keegi linnuparve. 
Pard härmanõelus, astub üles mäest 
hall külmakubjas, üürgab tuulesarve 
ja pillub kahjurõõmsalt ilmavakast 
jääkildusid ja klirisevat pakast. 
Kõik lootus kaob ja tuli kustub leel 
just vastu talve vihasemat järku. 
Haokubu seljas, käin ma tühjal teel, 
ei kuskil, kuskil elust ainsat märku! 
Külm paugub vaid ja sammugi ei nihku – 
seal variseb üks lumetäht mu pihku. 
Ning laadis, kuidas liitub kant ja kant, 
võib igavesi peitlilööke tunda – 
see väike helbeke on kindel pant, 
et meister valvab. Kuis ka talv ei unda, 
ma tean, ma tean, mu ootav hing ei närtsi, 
vaid näeb kord suurt ja lunastavat märtsi. 
     

1939 

 
Eda Ahi 
 
-20 
 
see talv on nii külm 
et esimest korda olen külmavereline 
vaatan elu läbi kahemeetriste jääpurikate 
ja roosad prillid on möödanik. 
päev ja öö on ühtemoodi kaudsed 
et mitte öelda päris pealiskaudsed. 
päike paistab harva 
aga karmilt 
hommikuti ootan tulematuid tramme 
endiselt jään eranditult hiljaks 
ikka veel on selle pärast häbi. 
õpin ühte võõrast laulvat keelt 
lummelämbund akna taga 
hallis eesti linnas, 
kus miinuskraade väljas sama palju 
kui minul vanust. 
masinlikult pöörates 
mõnd ebareeglipärast verbi 
vahin tülpind ilmel aknast välja 
aimates 
et kadrioru raagus puude tagant 
juba liginebki saatuslikul sammul 
mu kahekümne esimene kevad. 
 
    2012

 
 

1. Võrdle Betti Alveri ja Eda Ahi talvekirjeldusi ja vasta küsimustele. 

 

1) Kuidas on neis luuletustes ühendatud väline talvepilt ja sisemine minapilt? 

 

 

 

2) Kuidas on luuletustes edasi antud kevade ootust? Millise muutuse kevade saabumine 
siin kaasa toob? 

 

 

 

3) Leia Betti Alveri luuletusest 

a) kolm talve kirjeldavat epiteeti koos põhisõnaga 

b) kolm talve iseloomustavat liitsõnalist metafoori 

c) kaks talve kohta käivat isikustamist 

 

 



4) Mis võiks olla see „võõras laulev keel“, mida Eda Ahi oma luuletuses mainib? Vihjeks: 
selle keelega on Ahi tihedalt kokku puutunud ka oma haridusteel. 

 

 

 

5) Kuula Eda Ahi luuletust Maarika Vaariku esituses: 
http://arhiiv.err.ee/vaata/talveluuletus-eda-ahi-20-loeb-marika-vaarik/similar-98808. 
Mida annab näitleja esitus siin luuletusele juurde? 

 

 

 

2. Vaata katkendit ETV saatest „Plekktrumm“ (https://arhiiv.err.ee/vaata/plekktrumm-eda-
ahi-244157/similar-244142 - vt minuteid 21.35-26.25), kus Joonas Hellerma vestleb Eda 
Ahiga. Vasta kuuldu põhjal küsimustele. 

 

1) Miks on Eda Ahi enamasti eelistanud vabavärsi kirjutamisele riimilist luulet? 

 

 

 

2) Mida Eda Ahi luule juures hindab? Too välja kaks argumenti (väidet). 

 

 

 

3) Milliste luuletajatega tunneb Eda Ahi kõige suuremat loomingulist lähedust?  

 

 

 

3.  Võrdle fotodel kujutatud poetesside – Betti Alveri ja Eda Ahi – välimust. Püüa tabada 
detaile. Milliseid sarnasusi või erinevusi märkad? Koosta lühike kirjeldus.
 

 
 
http://ilukirjandus.ee/autor/betti-alver/  

 
 
https://et.wikipedia.org/wiki/Eda_Ahi#/media/Fail:Ahi,_Eda.IMG_0932.JPG 

 
 

http://arhiiv.err.ee/vaata/talveluuletus-eda-ahi-20-loeb-marika-vaarik/similar-98808
https://arhiiv.err.ee/vaata/plekktrumm-eda-ahi-244157/similar-244142
https://arhiiv.err.ee/vaata/plekktrumm-eda-ahi-244157/similar-244142
http://ilukirjandus.ee/autor/betti-alver/
https://et.wikipedia.org/wiki/Eda_Ahi#/media/Fail:Ahi,_Eda.IMG_0932.JPG

