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Nimi _________________________ 

Klass_________________________ 

Kool_________________________ 

 

1. Missugused tunnused iseloomustavad muinasjuttu, missugused anekdooti ja 

missugused vanasõnu. Kolm tunnust sobivad kahe žanri kohta, üks tunnus 

iseloomustab kõiki žanre ja üks ei sobi ühelegi neist. Tee õigetesse lahtritesse rist!  

 Muinasjutt Anekdoot Vanasõna 

Kuulub lühivormide ehk 
ütlusfolkloori hulka 

   

Tähtis pole ainult „tekst“, vaid ka 
esitus 

   

Koomiline sisu    

Sulavad igapäevasesse 
kõnekeelde 

   

Lühike    

Võib esineda kolmarvu seadust    

Levib ainult suulisel teel 
 

   

Lõppeb puändiga    

Enamasti anonüümne, puudub 
kindel autor 

   

Tunnuslik algus (alguse seadus)    

Öeldud üheainsa lausega    

(11 punkti) 
 

2. Kas väide on õige või vale? Tõmba õigele vastusele joon alla (4 punkti) 
 

1) Termin „internetifolkloor“ hõlmab üksnes interneti              õige/vale 
 suhtluse käigus tekkinud folkloori  
                                    

2) Internetifolkloor on internetis leviv folkloor                            õige/vale 
(sh nii varasemast traditsioonist pärit, interneti  
digitaalse suhtlusruumiga kohandunud kui ka 
internetis digitaalsel kujul sündinud folkloor)  
 

3) Internetifolkloor on ainult interneti kohta käiv folkloor        õige/vale 
(nt anekdoodid internetikasutusest) 
 

      4)   Internetis levivad kuulujutud ei ole internetifolkloor             õige/vale 
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3. 1) Videoloengus „Linn ja pärimus argielu vaatepunktist“  oli juttu eesti luuletajast, kes 
kirjeldab linnakeskkonda järgmiselt: 

 
Hommikul Helsingis kiirustasin sadamasse  
kaks umbkeelset Jaapani turisti kannul  
Nemadki tahtsid Tallinna  
Aitasin nad õigesse terminaali  
õigesse kassasse  
õigele laevale  
Nemad aitasid mul hetkeks unustada 
 
On Vana Tallinna  
suur allahindlus  
ja Viru Valge uudistoodete kampaania 

 

See luuletaja on lõpetanud Tartu ülikooli rahvaluule erialal. Üheks tema uurimisküsimuseks 
oli naise identiteet regilauludes. Ühe regilaulu ainetel on ta loonud ka luuletuse „Kuldnaine“. 
Regilauludes, milles kõneldakse kullast naise tegemisest, ilmneb, et kullast naine ei kõnele 
ega tee tööd ja ei noormees ega ka külarahvas ei ole sellise ilusa ja kalli, kuid külma 
kaaslasega rahul. Siinses luuletuses on aga luuletaja andnud hääle kullast naisele, esitades 
loo tema vaatepunktist. 

   
    nägid minuga vaeva 
    vestsid ja voolisid 
    lihvisid ja loitsisid 
    ihusid ilusamat 
    sõnusid siledamat 
 
    mu silmad pildusid sädemeid 
    pilkavaid ja tulikuumi - 
    keda sa tahad minust teha 
    iluasja 
    jumalannat? 
 
    kokku panid isade kullad 
    kokku panid venna kullad 
    panid kulla palgeeksi 
    hõbedad nõo iluksi 
 
    ai! 
 
    miks ma ei öelnud sulle 
    et näed asjata vaeva 
    mitte kullad 
   

    vaid rõõm 
    paneb mu kuju 
    kumama nagu jumalannal 
    mitte hõbe 
    vaid üks rahulik õhtu 
    võib panna mu ihu ilust hiilgama 
    see on nii 
    see on igavesti nii 
    vaaremadel emadel ja tütardel 
    üks naine annab teisele elu 
    annab talle üle oma ilu 
    verega ja valuga 
 
    sinu kullad 
    on kest mis meilt 
    naeruga maha rappuvad 
    pole mõtet voolida ja vesta 
    anna andeks 
    see on asjata vaev 
    kuivan ja kortsun kord ikkagi 
 
    aga küüru ei vaju

Kes on see luuletaja?  
 
Vastus:________________________ 
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2) Loengus „Linn ja pärimus argielu vaatepunktist“  oli juttu teemadest, mida regilauludes 
kajastatakse. Jooni alla teemad, mida kajastatakse regilaulus. 
 

Teater, kino, kunstid, kohvikud 
Valitsejate elu 
Haridus, teadus 
Sotsiaalsed suhted 
Linnaelanike elustiil  
 

3) Loengus „Linn ja pärimus argielu vaatepunktist“  oli juttu regilauluteemadest, mis 
seostuvad linnaga. Milline teema alljärgnevas loendis esineb regilaulus kõige sagedamini? 
Jooni see alla.  
 
Linna tööle minek  
Kaubandus (laat, linnast kaupade ostmine) 
Nekrutiks värbamine 
 
4) Loengus „Linn ja pärimus argielu vaatepunktist“  oli juttu asumiliikumisest. Millist 
aspekti lektor asumiliikumisega seoses eriti rõhutas? Vali üks järgnevast loendist ja jooni 
see alla.  
 

Sõprade koostöö 
Moega kaasaskäiv liikumine 
Vastuseis linna anonüümsusele  
Ühine ajaviitmine 
 
5) Loengus „Linn ja pärimus argielu vaatepunktist“  oli juttu, et regilaulus kajastatakse 
linnaelu ja sealsete inimeste elustiili. Ent kelle vaatepunktist? Jooni õige vastus alla. 
 

a) regilaulus kajastub nii küla- kui linnaelanike kogemustest lähtuv vaatepunkt 
b) regilaulus kajastub linnaelu vaid külainimeste vaatepunktist 
c) kui regilaulus on juttu linnaelust, siis seda kajastatakse linna läinute vaatepunktist 
 
(6 punkti) 
 

4. Allpool on esitatud kaks tekstilõiku. Loe tekstid läbi ja vasta järgmistele küsimustele: 

a) Mis ajast tekstid võiks pärineda? Mille järgi tekstide vanust määrad? 

b) Mis žanrisse tekstid kuuluvad? Milliste tunnuste järgi seda otsustad? 

c) Arutle paari lausega, mis neid tekste omavahel seob ja mis eristab. 

 (8 punkti) 

  

1) Haapsalust tulles tulnud kellegile suur tuleratas järele. Ta kartnud ja läinud Suistemale sisse. 

(Suistema talu Keedika külas Lääne-Nigulas), et ehk jääb maha. Olnud tüki aega toas, tulnud 

siis uuesti välja ja hakanud tulema, saanud Keedika metsa vahele (vaevalt 1/4 versta) ja 

tuleratas ilmunud jälle. Ta läinud suure hirmuga koju. Kodus näinud naised, et ta üleni 
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kahvatu on. Need küsinud, mis ta viga on. Ta ütelnud kogeledes: "Minge vaadake, mis õues 

on!" Naised pole midagi enam näinud. 

2) Pidasime sünnipäeva, kui äkitselt umbes kella 23:30 ajal nägime eemal metsa kohal esialgu 

ühte punast värvi kera, mis liikus madalal metsa kohal ja seejärel kadus ning peale seda 

umbes 15 min. pärast ilmus ka teine punast värvi objekt ja selle saime ka telefoniga 

salvestada. Objekt liikus vaikselt puude taha ja seejärel kadus. Kõik kohalviibijad olid selle 

tunnistajaks. Telefoni video kvaliteet kahjuks on nagu see on. 

a) 1. tekst 

 

 

2. tekst 

 

 

b) 1. tekst 

 

 

2. tekst 

 

 

c) 

 

 

 

 

5. Antud on William Bascomi žanrisüsteemi mõisted suvalises järjekorras. Paiguta need 

mõisted tabelis õigetele kohtadele. (9 punkti) 

ajatu ● jumalad/vägilased ● tänapäeva maailm ● fakt ● inimesed/loomad jt. ● kauge minevik ● 

teine või varasem maailm ●inimesed/vaimolendid ● väljamõeldis 

Žanr  Usutavus Aeg Koht Tegelased 

müüt fakt    

muistend  lähiminevik   

muinasjutt   määratlemata  
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6. Lahenda ristsõna (13 punkti) 

    1.                    

     2.                   

    3.                    

    4.                    

     5.                   

      6.                  

7.                        

        8.                

    9.                    

10.                        

  

1. Milline keelekasutus on folkloorile omane? 

2. Üks folkloori lühivormidest 

3. Folkloor väljendab ja kujundab pärimusrühma ….  

4. Dan Ben Amose sõnul on folkloor kunstipärane … väikestes rühmades. 

5. Rahvaluulele omane enam-vähem kindel väljendusvorm (nt muistend, itk, mõistatus), 

mida kutsutakse ka rahvaluule liigiks, on ..... 

6. Üheks folkloori omaduseks on järjepidevuse loomine eelnevate ja järgnevate 

põlvkondade vahel. Kirjuta sõna, millega seda omadust tähistatakse. 

7. 1927. aastal asutatud institutsioon, mis tegeleb rahvaluule kogumise, säilitamise ja 

uurimisega. 

8. Folkloori tunnus, mis väljendab tema plastilisust ja ajas muutuvust. 

9. Folkloorižanr, mida iseloomustavad järgmised märksõnad: väljamõeldis, ajatus, 

määratlemata koht. 

10. Teadus, mis uurib rahvaluulet. 

1) Ülalt alla hallides kastides kujuneb vastuseks inimrühm, keda 19. sajandi 

folkloristid pidasid peamiseks pärimuse kandjaks ja loojaks.  

Vastus: _______________________________ 

 

2) Kirjuta, kas ja kuidas on nägemus pärimuse kandjatest hilisematel aegadel 

muutunud. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Täida lüngad etteantud sõnadega 

järv, katk, hunt, talu, kärbes 

- Iga teksti eri lünkades on üks ja seesama sõna. Vajadusel pane sõna ise õigesse 

ainsuse või mitmuse käändesse. 

- Teksti järele joone peale kirjuta, millise rahvaluuležanriga (nt muinasjutt) ja selle 

alaliigiga (nt kohamuistend) on tegemist. Kui alaliiki ei ole (või sa ei tea), kirjuta 

ainult žanr.  

- Tõmba joon alla selle rahvaluulepala viitele (või viidetele, kui selliseid 

rahvaluulepalu on mitu), mis on sinu kodule kõige lähemalt üles kirjutatud.  

(11,5 punkti) 

Ükskord olnud __________  kõht väga tühi, aga süüa polnud mitte midagi. Ta käinud küll karja juures 

hiilimas, kuid karjase kaks väledat ja tugevat koera ei lasknud teda tallede ligi. Metsas ei sattunud ka 

midagi suupärast kätte.  

Äkki nägi __________ isand reinuvaderit mööda lonkimas ja tahtis teda ära süüa. Rebane hakkas 

kauplema: 

“Loeme sajani. Kumb sada ennemalt ära loeb?” 

Et kui rebane enne sada täis saab, siis ___________ ei tohi teda ära süüa.  

Hakatud lugema. _____________luges: 

“Ü-üks, ka-aks, ko-olm, ne-li...! 

Rebane teind: 

“Üksi-kaksi kolmenagi, viisi-kuusi kümmenagi, kümme-kümme, sada täis!” 

Aga ___________ ei ole rohkem saanudki kui neli. Siis rebane pistnud joostes minema ja jätnud 

__________ näljasena maha.  

ES MT 294, 18 < Kodavere khk – Salme Tanning < Miina Villemson, 83a (1942) 

_____________________________________________ 

 

Vana jutt käib Vana-Karistes oleva Saapa __________kohta järgmiselt: 

Kui sõja ajal Rootsi kuningas Karl XII siit läbi läinud ja otsijad tema kannul olnud, palunud ta Saapa 

__________ perenaist, et see ta ära päästaks. Naine ajanud tule ahju ja lasknud kuninga leivaküna 

sisse minna. Kui otsijad Saapa __________ jõudnud, seadnud naine enda valmis, et leiba ahju lasta. 

Nõnda pääsenud kuningas ära. 
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Pärast kinkinud kuningas Karl XII Saapa talu sellele soole priiks ja teinud ka sellekohased kirjad, mida 

praegu veel __________ hoitakse. 

Vana-Kariste Tõlla _________ kohal olevat kuningas Karl XII tõlla telg katki läinud, ja sealt olevat 

taludele siis see nimi jäänud. 

E 14733/4 (8) < Halliste khk, Kaarli k – J. P. Sõggel (1895) 

________________________________________________ 

 

Vanasti olnud Rapla kihelkondas, Kuusiku Jalase külas paras suur ________. Olnud küla rahval alati 

hea lehmi ja härgi joota. Pestud ka lambaid, ning ojutadud hobusid ___________. Esiteks olnud 

__________ hea vesi, pärast aga jäänud vesi pahaks ja ________rahutumaks. Ühel suvel, kui naesed 

jälle musti lambaid pesnud, saanud _________ süda nii täis, olnud teine üsna valge näost. Selsammal 

öösel võtnud ________ kätte ja läinud üsna üksikusse kohta rabasse kaks versta sealt õhtu poole, 

sinna jäänud kolme valla nurga kohta seisma. Paergugi on veel ristikivi keset ________ näha, kuna 

________ ise aga kaunis sügav on. 

E 36931 (15) < Rapla khk, Raikküla – M. Rekkaro (1898) 

__________________________________________________ 

 

Kord läinud mees karuga metsa puid raiuma. Kui puud raiutud, tahtnud mees veidi puhata. Ta 

heitnud puu alla pikali ning käskinud karu _________ eemale tõrjuda. 

Üks _______ei hoolinud karu eemaletõrjumisest, vaid lendas ühtelugu mehe  

otsaesisele. See vihastas karu. Ta võttis maast suure kivi ning viskas ________ surnuks.  

Ühes _________ sai ka mees surma. 

E 72988 (1) < Tallinn – B. Lorenzonn (1898) 

_________________________________________________ 

 

Vanasti olnd Saaremaal ühekorra suur ________ lahti pääsend. Olnd nii suur ________, et inimesed 

surnd Saaremaalt keik maha ning saar jäänd tühjaks inimestest. Sellest __________ jäänd siis tühjale 

Saaremaale ainult kaks inimest eluse. Nee katkust jäänd kahekeste üle veel. Üks olnd ikka mees ning 

teine olnd naine, kis järge olid jäänd. Ning kumbkid pole teedand, et veel teine inimene Saaremaal 

elus on. Mölemad arvand, et nad üksi eluse jäänd. Siis viimaks üks löidand teise jälje ühest kuhast 

liiva peelt ning olnd nii hea meel, et andand sellele löitud jäljele musu. See olnd inimese jälg. Siis 

jälgede järge löidand selle teise inimese viimaks üles ning nendest kahest inimesest on pärast jälle 

Saaremaale inimesed sigind. 

ERA II 8, 32/3 (6) < Kärla khk., Kergu k. - Mihkel Tooms < Leena Vaik, s. 1855 (1928) 

____________________________________________ 


