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2014/15. ÕA RAHVALUULEOLÜMPIAADI „LOITSUDEST LAIKIDENI: 

RAHVALUULE SIDUS JA SEOB“ LÕPPVOOR  

 

NOOREM VANUSERÜHM 

Nimi: __________________________________________ 

Kool ja klass: ___________________________________ 

 

1. Märgi iga väite järele, kas see on õige (Õ) või väär (V) (10 p.). 

1 Rahvaluule saab kanduda ainult vanemalt põlvkonnalt nooremale.   

2 Puuk, kratt, pisuhänd ja tulihänd tegelevad kõik varavedamisega.  

3 Anekdoot ja naljand on sünonüümid.   

4 Folkloor levib ka SMS-i teel.   

5 Kunagi oli Eestis kombeks, et mõrsja esitas oma pulmas kaebelaule.   

6 Olulised arvud muinasjutus on neli ja kaheksa.   

7 Vanad eestlased tähistasid valentinipäeva sellega, et kandsid punast 

vammust või körti.  

 

8 Eesti ja India muinasjutusüžeedes puudub ühisosa.   

9 Folkloori iseloomustab sageli vastandumine ametlikele struktuuridele.   

1

0 

Õpetajatel on oma folkloor.   

 

Vali üks väide ja põhjenda, miks see on õige või väär. Väära väite puhul selgita, mis oleks 

õige vastus. (1 p.) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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2. Vasta allolevatele eesti vanema pärimuse kohta käivatele küsimustele. 

Vastuselahtrites on iga tähe jaoks üks ruut (13 p.). 

 

1. Mis oli üks enamlevinud vastlatoite (mitmuses)? 

        

 

2. Milline talvine tähtpäev tähistas rahvapärimuses kõige sagedamini poole talve 

möödumist? Selle päeva kohta öeldi veel, et sel päeval läheb talve selgroog pooleks, samuti 

oli mõnel pool naistel kombeks sel päeval kõrtsis või külas käia ja „puna“ (punast alkoholi) 

juua.   

          

 

3. Millisel sügisesel rituaalse tähendusega perioodil oli keelatud müra tegemine (sõna on 

käändes)?                                  

           

      

4. Kuidas nimetatakse kohupiimast, piimast, võist ja munast tehtud traditsiooniliselt 

Lõuna-Eestis tuntud juustu? 

    

 

5. Kuidas nimetatakse vastastikuse abistamise korras ühiselt tehtavaid suuremaid töid? 

      

 

6. Kuidas nimetati mereäärsetes piirkondades laevahaldjat? 

         

 

7. Mis oli Kalevipoja esimene töö pärast kuningaks saamist? 

        

 

8. Kuidas nimetatakse traditsioonilist rituaalset kaebe- ja leinalaulu? 
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9. Kes oli see loom, keda mihklipäeval ümber kivi veeti, et lumi rutem maha tuleks? 

     

 

10. Mis toodi vanasti kuuse asemel jõuluks tuppa? 

    

 

Hallides ruutudes olevad tähed annavad kokku ühe traditsioonilises kaitsemaagias tuntud 

tegevuse. Kirjuta siia vähemalt üks olukord, milles seda tegevust on kasutatud ja millest 

arvati tulenevat selle kaitsev mõju. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Loitsud on abiks saatuse mõjutamisel, halva ärahoidmisel ning hea enda poole 

meelitamisel. Allpool on esitatud viis loitsuteksti sellistena, millistena nad on omal ajal 

üles kirjutatud (tekstid on pärit Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalistest kogudest ning iga 

teksti järel on esitatud arhiiviviide ja üleskirjutamise aeg). Täida lüngad ühe sõnaga (võib 

olla käändes). Kui tekstis on mitu lünka, kuulub igale poole sama sõna (5 p.). 

 

 

Kui latsel ______________ ärä tulõ, visadas ahjule ja üldäs: "Kundra, säh sulle 

luu______________, anna mulle raud______________!" 

ERA II 26, 87 (2) < Rõuge (1930) 

 

Vastus:  

 

* 

 

______________  musta, maakarva, 

touku toonekarvalista, 

rohukarva, roostekarva, 
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kas ehk kasteheina karva, 

veekarva, vasekarva, 

sarapuu sarapuu-karva - 

kes oled N. N. hammustanud, 

paha teinud, paistetanud - 

tule votta oma viha, 

tagasi so tehtud paha, 

N. N. saagu terveks! 

H III 3, 38 (1) < Jõelähtme (1888) 

 

Vastus: 

 

* 

 

Tere, tere, noor ______________! 

Sa vanaks, mina nooreks, 

sina kannika kasvatajaks, 

mina kannika sööjaks! 

E 22830 < Pilistvere (1896) 

 

Vastus:  

 

* 

 

Varesele valu, harakale haigus, 

mustale ______________ muu tõbi. 

Minu lapse kõht terveks 

RKM II 368, 228 (6) < Kambja (1983) 

 

Vastus:  

 

* 

 

Kooreke, 

midadi-mädadi, männake! 

Kibadi-kobadi kokku mingu, 

midadi-mädadi mättad tulgu, 

taevast tulgu, sisse mingu, 

ümmer männa mitsa-matsa, 

leiva peale litsa-latsa, 
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ah, ah, ah, ah! 

Lastel lõbus tantsu lüia, 

______________  ja pehmet leiba süia, 

ah, ah, ah, ah! 

RKM, Mgn. II 520 (j)  < Tori (1961) 

 

Vastus: 

 

4. Missugust ka tänapäeval tuntud tagaajamismängu kutsuti 1930. aastatel Eesti eri 

paikades nimetustega näka, käpp, naps, tudi, pedi, mats, pitt, läts, hoop, pera? (1 p.) 

 

1) Mädamuna 

2) Pimesikk 

3) Kullimäng 

4) Keerukuju 

5) Kass ja hiir 

 

Õige vastuse number: _____ 

 

5. Millise rahvaluule lühivormiga on tegu? Ühenda joonega  (6 p.). 

Punane poiss, rohelised juuksed?                                    vanasõna 

Ei näe oma nina ettegi                                                     mõistatus 

Käbi ei kuku  kännust kaugele                                        kõnekäänd  

Üks mees seisab neljal jalal?                                           kõnekäänd 

Nagu kaks tilka vett                                                         vanasõna 

Kingitud hobuse suhu ei vaadata                                     mõistatus 

 

6. Lõpeta vanasõna (1p).  

Julge pealehakkamine on ________________________. 
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7. Täida lüngad. Sõnad lünkadesse vali teksti alt, pannes need enne sobivasse käändesse. 

Sõna võib kasutada ka mitmuses ning üks ja seesama sõna võib esineda mitu korda (16 

p.) 

Muistend ja muinasjutt 

Muinasjutt ja muistend on rahvajutu______________. Muinasjutu ja muistendi 

______________ neid teineteisele vastandades sai alguse 19. sajandil. Kui ______________ 

sündmused toimuvad väljamõeldud ruumis, siis ______________ sündmused toimuvad meie 

endi maailmas. Rahvasuus kasutatakse muistendi tähenduses ka sõna ______________, kuigi 

folkloristid kasutavad viimast mõistet hoopis ühe teise ______________, nimelt pühakutest 

rääkivate lugude tähistamiseks. Sageli räägib muistend inimese kohtumisest ______________ 

olendiga, näiteks ______________. Muistendite kõnelemise kaudu elati omal ajal välja eri 

ühiskonnaklasside ja sugude vahel tekkinud ______________ ning mitmesuguseid 

______________ (näiteks ______________ võõra koha või iseäraliku inimese ees). Muistendi 

levitaja on sageli inimene, kes on huvitatud ______________ maailmast. Muistendi keel on 

tavaline ______________. Muinasjuttu aga ei oska rääkida ______________. Erinevalt 

muistendist raamivad muinasjuttu tunnuslik ______________ ja ______________.  

käsitlemine, igaüks, hirm, üleloomulik, üleloomulik, žanrid, žanr, metshaldjas, muistend, 

muinasjutt, lõpp, pinged, algus, kõnekeel, hirmud, legend.  

  

 

 

 


