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Mika Keräneni raamatusari „Eesti laste krimka“ 5.klassis

Maarika Lips

M. Keräneni teosed on lustlikud kriminaalsed lood, mis sobivad käsitlemiseks 5. või 6.klassis.

Kuna  ühte  teost  ei  ole  võimalik  kogu  klassile  saada,  siis  võib  tunde  läbi  viia  ka  nii,  et

käsitletakse korraga mitut teost. Käsitluse lõpptulemuseks saavad õpilased teada, mis juhtub

ka teistes lugudes.

1. Eesmärgid

Õpilane mõistab

kriminaalkirjanduse eripära,

koostöövajalikkust.

Õpilane oskab
leida tekstist detaile,
tuua näiteid,
avaldada oma arvamust, 
töötada üksi ja rühmas,
täita mõttekaarti ja tabelit,
esineda omaloominguga.

2. Mõisted

kriminaaljutustus

pea- ja kõrvaltegelane

detail

tegelaskaart

3. Käsitluskäik

Teoste käsitlemiseks kulub 3-4 tundi.

Mika Keräneni teoseid „Varastatud oranž jalgratas“ „Peidetud hõbedane aardelaegas“,

„Vana roosa maja“, „Salapärane lillenäppaja“, „Professor Must“, „Kuldne Lurich“.



I TUND. SISSEJUHATUS JA LUGEMISKONTROLL

Tunni  sissejuhatuseks  näitab  õpetaja  Eesti  Lastekirjanduse  Keskuse  koduleheküljelt

http://www.elk.ee/?profile=mika-keranen, millised teosed on Mika Keräneni sulest ilmunud.

Nende hulgas on raamatud, mis kuuluvad sarja „Eesti laste krimka“.

Edasi palub õpetaja õpilastel suuliselt öelda, mis neile loetud raamatu juures meeldis või ei

meeldinud. Õpilased ei pea oma arvamust põhjendama, vaid andma edasi ainult emotsiooni.

Sellele  järgneb  lugemiskontroll (tööleht  1).  Õpilased  vastavad  paljundatud  lehele  ja  nad

võivad kasutada raamatut.

Lugemiskontrollide vastused

1.1 Mika Keränen „Varastatud oranž jalgratas“

1.Miks oli tulnud professor Angelo Eestisse?

Professor Angelo oli tulnud Viljandi folgile.

2.Miks  ütles  Mari  poistele,  et  rattavaras  on  pikkade  tumedate  juuste,  musta  mantli  ja

kauboisaabastega mees?

Sest  politseinik  Kuul  nimetas  poisse  oma erakorraliseks  rattakomandoks  ja  poisid

arvasid,  et  nad  leiavad  rattavarga  kiiresti  üles.  Mari  oli  poiste  peale  kade  ja

sellepärast juhatas nad valejälgedele.

3.Mille järgi võis ära tunda rattavarga?

Keskmise kasvu, tumeda pea ja prillide järgi.

4.Kuhu viib rattavaras Sass jalgratta?

Silveri rattapoodi.

5.Miks on Maril vaja digikaamerat? 

Selleks et  pildistada rattavargaid nende varguse ajal.  Fotoga saavad nad tõestada

politseinikele, et tegu on varastega.

6.Miks on Mari hoovis paat? 

Mari isa oli selle internetioksjonilt ostnud, aga paat vajas restaureerimist. Sellega ei

saanud jõe ega järve peale sõitma minna.

7.Kes mõtles välja salaseltsi nime?

Sadu

8.Millises keeles raamatuid oli Sadul kodus? Miks? 

http://www.elk.ee/?profile=mika-keranen


Bulgaaria keeles, sest ta ema oli pärit Bulgaariast.

9.Kuidas saadakse rattavargad kätte?

Salaselts Ramps peitis ennast müüri taga, kust oli näha rattapoodi. Mari pildistas, kui

rattavargad  tõid  rattaid  poest  välja  ja  panid  neid  veoauto  kasti.   Olav  helistas

politseisse siis, kui lapsed nägid, et veoauto kasti pandi ka professor Angelo oranž

ratas.

10.Mida tahtis Leo Olavilt? Mida sundis Olavit tegema?

11.Leo tahtis Olavilt raha – 25 krooni. Leo sundis Olavit koerahunnikut sööma.

12.Miks vaatasid inimesed Matit?

Mati oli lühikeste jalgadega, musta värvi, inetu välimusega buldog.

1.2 Mika Keränen „ Peidetud hõbedane aardelaegas“

1. Miks pikutab Mari vanaisa Tartu botaanikaaias müüri peal?

Vanaisa mõtleb müüril olles leitud kirja sisu üle.

2. Mida tähendas kirjas olev väljend carpe diem?

Naudi päeva/püüa päeva/ kasuta päeva.

3. Millal oli kiri kirjutatud?

6. septembril 1944

4. Millise seltsi vappi oli kirjal kujutatud?

EÜSi- Eesti Üliõpilaste Seltsi vappi.

5. Kuidas mängiti vanasti hansamängu? Kirjelda.

Botaanikaaia tiik oli Läänemeri, sild oli sadamaks. See oli nagu väike hansalinn, kus

osad olid kaupmehed, mõned olid kullassepad. Toimus kaubandus. (lk 62)

6. Miks läheb Reilika Kirjandusmuuseumi arhiivi vana ajalehte lugema?

Tahtis  teada,  kas  Kristjan  Remmelgas  annab  vihje  aarde  asukoha  kohta  õe  

sünnipäeval ilmunud ajalehes.

7. Miks lubab Dendro-Innar lastele, et nad võivad järgmise päeva hommikul veel kaevata?

Sest ta näeb kirjas olnud EÜSi vappi ja on Mari vanaisaga hea tuttav.

8. Kuidas aitab Sadu Olavil ja Antonil turvameeste käest pääseda?

Ta tõmbab tähelepanu endale ja teeb parkuurhüppeid.

9. Miks ei saanud turvamehed lapsi kätte?

Turvamehed satuvad lapsi taga ajades endise keskkooli õppealajuhataja Lembe Luige 

aeda ja naine peatab mehed, sest nad tallavad tema luuderohuistanduse ära. Naine  

käsib neil lahkuda.



10. Mis oli laekas?

EÜSi kaks karikat ja 216 kuldmünti.

11. Kuidas muutis Dendro-Innar kaevamise lõbusamaks? 

Laulab erinevaid laule.

12. Mida kinkisid EÜSi mehed lastele ja vanaisale? 

Valged jalgrattad.

1.3 Mika Keränen „Vana roosa maja“

1.Mida kahtlast on märganud Sadu roosa maja juures?

Kopsimist ja salapäraseid hääli.

2. Millise loo jutustab Krissu maja kohta? 

Üks neiu tutvus Tartu ülikoolis käies kena noormehega, tüdruk oli valmis Tartusse  

jääma ainult juhul, kui tema maja Toilast ära tuuakse. Noormees laskisToila maja  

palgid nummerdada, Tartusse tuua ja maja üles ehitada. Noormees jättis aga neiu  

maha ja tütarlaps jäi majja üksi. Pärast surma käivat ta majas kummitamas.

3.Miks on fotograaf Ahto põõsas? 

Ahto tahab teha Supilinnast fotonäituse, seetõttu pildistab vanu maju. Roosa maja on 

tema arvates väga ilus.

4. Millist keelt kõnelevad Sadu ja Ahto? 

Setu keelt.

5. Kuidas tunneb Ahto Sadu? 

Ahto on Sadu isa Andruse pinginaaber Värskast.

6.Millise loo jutustab maja kohta tädi Salme?

Tädi Salme oli elanud tudengina selles majas. Maja omanik Elo oli lasknud maja  

Toilast ära tuua, oli ise palke nummerdanud. Elo oli väga elurõõmus inimene. Tal oli 

palju sõpru, ilus aed.

7. Mis on Krissu ja tädi Salme loos sarnast?

Maja on palkidena Toilast toodud.

8. Milline plaan on Krissul roosa majaga?

Roosa maja lammutada ja asemele ehitada kaheksa korteriga maja „Euromelon“.

9. Kelle leiab Mati roosa maja keldrist? 

Koera Naki.

10. Kuidas saab Olav aru, et isa ei löönud puuhalgu päris ise katki? 

Poolikutes puuhalgudes olid saejäljed näha.



11. Keda Olavi isa oma arvates jäljendas? 

Jack Norrist.

12. Kuidas mängitakse varikorvpalli?

Ette kujutatava korvpalliga.

13. Miks oli Ahtol teises toas kirst?

See oli eelmise fotonäituse osa.

1.4 Mika Keränen „Salapärane lillenäppaja“

1. Kes on Karm? Kuidas Mari temaga tuttavaks sai?

Poiste kehalise kasvatuse õpetaja, jalgpallitreener. Mari tõi meeste löödud palli enne

Emajõkke sulpsamist ära.

2. Mille õngitsesid Olav ja Anton Emajõest välja?

Katkise ampli.

3. Milline mure vaevas Dendro-Innarit?

Tänavate äärde istutatud lilli ja põõsaid varastatakse.

4. Mida saavad lapsed algul lillenäppaja kohta teada?

Tal on puna-valge jope ja hallid dressipüksid.

5. Millisele mõttele tulid lapsed, et lillenäppajat tabada?

Emajõe  tänava äärde  istutatakse  palju  sinivalgeid  tulpe  ja  nii,  et  Mari  saab oma

köögiaknast näha, kui neid keegi varastama tuleb.

6. Kuidas kaunistatakse Supilinna Soome presidendi vastuvõtu ajaks?

Inimesed panevad oma akende peale rukkililled ja maikellukesed.

7. Kes on Tiina? Mis juhtub Tiinaga?

Tiina on Soome presidendi tütar.  Presidendi matka ajal märkab Tiina kurepesa ja

tahab seda pildistada. Äkki ilmub välja lõrisev lambakoer. Tiina jookseb koera eest

ära ja satub Anna õuele.

8. Miks viskab Karm Kupi meeskonnast välja?

Kupi varastab poest päikeseprillid ja kaaslastelt raha.

9. Kes ja kust leiab Tiina üles?

Olav. Ta kohtub Tiinaga, kui tüdruk tuleb Anna juurest.

10.Kes osutub lillenäppajaks? Miks ta seda tegi?

Anna. Ta on töötu ja tal pole raha, et lilli osta, aga lilled meeldivad talle väga.

11. Millega hakkab Mari suvel tegelema?

Jalgpalliga.



12. Kes kuulusid salaseltsi?

Olav, Anton, Reilika, Sadu, Mari.

1.5 Mika Keränen „Professor Must“

1. Mille pärast tülitsesid raamatu algul kaks meest?

Üks tahab teiselt maja (pesukööki) ära osta.

2. Mis oli juhtunud Magda ja tema sõbrannaga?

Magda  oli  koos  oma  sõbrannaga  läinud  Herne  tänava  poodi,  aga  tagasi  nad  ei

tulnud.     Lõpuks leitakse nad uuelt mänguväljakult.

3. Mida teadis Mari vanaema Albert Musta minevikust?

Albert oli teinud noorena autoavarii ja selle tagajärjel jäid talle lõua peale koledad

armid, seetõttu kasvatab ta habet. Ülikooli ajal palus Albert tüdrukutel tema vihikusse

siile joonistada. Albert tahtis saada suureks teadlaseks, aga katsed välja ei tulnud.

Hiljem töötas õlletehases keemikuna.

4. Kuidas oli Mari endale koer Mati saanud?

Mari vanaema luges lehest kuulutust,  aga vaatas koeraraamatust valet pilti – ostis

kogemata.

5. Kus ja kuidas lapsed professor Musta jälgivad?

Garaažide rivi juures asuvate puude otsast, naabermaja hoovist.

6. Mida müüvad Supilinna sügislaadal Mari, Sadu ja Reilika, mida Olav ja Anton?

Tüdrukud müüvad vilditud ehteid, poisid masupalle.

7. Mida müüb professor Must koos Illimariga laadal? Kelle käest said nad sildid?

Limonaadi Sulinaad. Sildid said nad Franki isa käest.

8. Miks oli Martin õlletehasest lahti lastud?

Martini vahetuse ajal oli õlletehasest varastatud suur kogus limonaadi, tema vastutas.

9. Mis oli tegelikult pesuköögis?

Õlletehasest tulev limonaaditoru.

10. Kes võitis Supilinna ja Karlova vahelise jalgpallimatši? Mida tegi Mari selles mängus?

Võitis Supilinna meeskond. Mari oli väravavaht ja tõrjus hästi Karlova palle.

11. Kumma Mari lõpuks valib, kas balleti või jalgpalli? Miks?

Mari valib jalgpalli, sest ta tahab saada heaks väravavahiks.

12. Mis on salaseltsi nimi?

Ramps.



1.6 Mika Keränen „Kuldne Lurich“

1. Mis oli majasoku tegelik nimi? Kirjelda tema välimust.

Veiko.  Nahk valge,  jalas pikkade rihmadega sandaalid, seljas säravkollasest siidist

pluus ja püksid.

2. Kuidas sai majasokk teada, kes kuhu spordimuuseumis läks?

Muuseumis on üleval valvekaamerad, mis töötavad ööpäev läbi, neid pilte näeb Veiko

kahelt suurelt arvutiekraanilt.  Korraga saab ekraanil olla üheksa kaamera pilt.

3. Kes ja kus tegi valmis kuldse Lurichi kuju?

Spordimuuseumi keldris tegi kuju valmis skulptor Rolf Hermann.

4. Miks laskis spordimuuseum kuju valmistada ja kust said nad raha?

Spordimuuseum  sai  Torontost  päranduse,  mille  tegi  Eesti  juurtega  spordifanaatik

Laura Leppik.  Testamendi  järgi  tuli  teha pronksskulptuuri  eeskujul  kullast  Lurichi

kuju.

5. Mida oli koristaja Asta kuulnud?

Asta olevat kuulnud keldriukse tagant hääli, aga kui ta sisse läks, polnud seal kedagi.

Laetuli põles.

6. Kuhu oli kuju peidetud?

Mantelkorstnasse.

7. Kuidas aitas Mati kuju leidmisele kaasa?

Kõikidel kordadel, kui salaselts keldris käis, lamas Mati ühe ja sama koha peal. Selle

koha juures kivi, mida liigutades avanes korstna tagumine sein.

8. Mida varastati ajaloomuuseumist?

Vanu haruldasi raamatuid, mis olid väga kallid.

9. Kes osutusid varasteks?

Varahoidja Eha ja raamatukoguhoidja Lea.

10. Kuidas vargad kindlaks tehti?

Neile seati varitsus: naistel lasti keldrist kohvrid ära tuua ja auto juures vahistati.

Kaameratega jälgiti nende tegevust.

11. Mida ehitas aeda Mari isa? Miks?

Ehitas Laeva-nimelise onni, et salaseltsil oleks ikka kokkusaamiskoht. 



II TUND. KRIMINAALJUTUSTUS

Tunni alguses palub õpetaja õpilastel nimetada tunnuseid, mille järgi saadakse aru, et tegemist

on kriminaalse looga.

Nüüd kirjutab või kuvab õpetaja tahvlile kriminaaljutu tunnused ja selgitab neid.

Kuritegu  – teose  alguses  toimub  mõrv,  vargus,  kadumine,  petmine,  vana  saladuse

lahendamine vm.

Detektiiv – teoses on detektiiv (üks või mitu inimest), kes hakkab juhtunut uurima.

Jälitamine – uurimise käigus toimub jälitamine, asitõendite otsimine.

Kahtlane tegelane – teoses on kahtlust äratav(ad) tegelane(sed), keda peetakse kurjategijaks.

Hädaohutunne – uurimise käigus kasvab hädaohutunne, sündmustik muutub ärevaks.

Kurjategija – lõpuks leitakse kurjategija(d)

Lahendus  – kuritegu saab  lahendatud:  saadakse  varandus  tagasi;  selgub,  miks  tegu toime

pandi.

(Riis, P.-R. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/33777/2013_Riis_BA.pdf) 

Õpilased kirjutavad oma vihikusse loetud teose pealkirja. Seejärel kirjutatavad tunnus tunnuse

haaval ja lisavad tõestuse/näite oma teosest. Töö tegemiseks kulub u 15 minutit.

Vastuste näited

„Varastatud oranž jalgratas“

Kuritegu – varastatakse belgia professor Angelo oranž naistetüüpi jalgratas Peugot.

Detektiivid – Mari, Reilika, Sadu, Olav ja Anton ehk salaselts Ramps.

Jälitamine – küsitletakse ümberkaudsete majade inimesi; jälitatakse kauboisaabastega meest,

rattaga lahkuvat meest; pildistatakse rattavargaid „Silveri rattapoe“ lähistel.

Kahtlane tegelane – prillidega mees, kes kandis süles ratast; kauboisaabastega mees; purjutav

seltskond vahtra all.

Hädaohutunne  –  pildistavad,  kuidas  rattavargad  jalgrattaid  autosse  laadivad,  viimasena

tuuakse oranž jalgratas, politseinikud saabuvad viimasel minutil.

Kurjategija – rattavaraste jõuk: Sass, Silver, Rein.

Lahendus – professor Angelo saab oma ratta tagasi. Rattaid oli varastatud edasi müümiseks.

„Peidetud hõbedane aardelaegas“

Kuritegu – Mari  vanaisa leiab 1944. a pärit  kirja,  milles on vihje,  et  botaanikaeda on

maetud varandus.



Detektiivid  –  Mari,  Reilika,  Sadu,  Olav  ja  Anton  ehk  salaselts  Ramps,  abiline

botaanikaaias Dendro-Innar.

Jälitamine  –  kirjaga  tutvumine,  Tartu  ajaloolise  linnamüüri  uurimine,  härra  Pauliga

vanadest aegadest rääkimine, Reilika uurib raamatukogus vanu ajalehti.

Hädaohutunne – tekib siis, kui vuntsiline labidamees saab salapärase kirja hetkeks enda

kätte; assistent Kõrgekivi, kes ajab lapsi botaanikaaiast ära; turvamehed.

Lahendus – botaanikaaiast leitakse hõbedane laegas, milles on kaks EÜS-i pokaali, 216

kuldmünti. Pokaalid saab EÜS endale ja kuldmündid jaotati kolmeks: kolmandik Kristjan

Remmelga  pärijatele,  kolmandik  Linda  Haljandi  pärijatele  ja  kolmandik  Tartu

Botaanikaaiale.

„Vana roosa maja“

Kuritegu – muinsuskaitse all olevast vanast roosast majast tahetakse seadust rikkudes teha

kaheksa korteriga elamu Euromelon.

Detektiivid – Mari, Reilika, Sadu, Olav ja Anton ehk salaselts Ramps.

Jälitamine  –  maja  jälgimine  kuuri  katuselt;  kahtlase  mehe  jälitamine;  vestlus  maakler

Krissuga, majas ringkäik, vestlus tädi Salmega, kes räägib roosa maja ajaloost.

Kahtlane tegelane – kahtlane mees põõsas, kes pildistas maja.

Hädaohutunne – vestlus kahtlase mehega; roosas majas olles, sest sealt on kostnud hääli ja

kopsimist; maja pööningul olles.

Kurjategija – maakler Krissu, kes on muinsuskaitse all oleva maja lagunemisele tahtlikult

kaasas aidanud ( suurendanud katusepragusid, lõhkunud talasid).

Lahendus  –  fotograaf  Ahto  (kahtlane  mees)  kasutab  roosast  majast  tehtud  fotot  oma

näitusel ja soovitab Krissul maja jupphaaval renoveerima hakata.

„Salapärane lillenäppaja“

Kuritegu  –  Emajõe  tänava  äärest  varastatakse  põõsaid,  Herne  tänavalt  lilli,  lõhutakse

ampleid; Soome presidendi tütar Tiina kaob.

Detektiivid  –  Mari,  Reilika,  Sadu,  Olav  ja  Anton  ehk  salaselts  Ramps,  abiks  Soome

presidendi tütar Tiina.

Jälitamine – Mari pildistab lillenäppajat; kurjategijale seatakse lõks: Emajõe tänava serva

istutatakse sinivalged tulbid; turult otsitakse sinivalgete tulpide müüjat; Olav otsib Tiinat

mööda.

Kahtlane tegelane – punase-valge jope ja hallide dressipükstega inimene.

Hädaohutunne – hiilivad eramaal lillenäppaja kodu poole.



Kurjategija – töötu Anna.

Lahendus  –  Anna  saab  tööd  Kiigu  aiandis,  sest  ta  armastab  lilli  ja  oskab  nende  eest

hoolitseda.

„Professor Must“

Kuritegu – Tartu õlletehasest varastatakse suurem kogus limonaadi.

Detektiivid – Mari, Reilika, Sadu, Olav ja Anton ehk salaselts Ramps

Jälitamine  – Sadu kuuleb puu otsas  olles  Albert  Musta  kahtlustäratavat  vestlust  pealt;

jälgitakse teisest aiast Tähtvere tänava maja nr 36 puukuuri ja pesukööki; inglise aiaga

maja hoovist pesuköögi jälgimine; Anton ja Olav jälitavad musta Fiati.

Kahtlane  tegelane/tegu  –  habemega  mees  e  Albert  Must,  sõber  Illimar,  Toyota-mees,

laadal Supilinna limonaadi Sulinaadi müük, Illimar ja Aadu tassivad pesukööki kahtlasi

kaste.

Hädaohutunne  –võõra  maja  hoovis  olles;  Anton  ja  Olav  varjuvad  musta  Fiati  taga  ja

jälgivad Albert Musta tegevust; Olav hiilib pesukööki ja jääb luku taha.

Kurjategija – Albert Must ja Illimar.

Lahendus  –  Albert  Must  ja  Illimar  arreteeritakse.  Albert  Must  oli  paigaldanud  tehase

limonaadivaadist torustiku oma koju.

„Kuldne Lurich“

Kuritegu – spordimuuseumist varastatakse Lurichi kuldne kuju, ajaloomuuseumist on

varastatud raamatuid.

Detektiivid – Mari, Reilika, Sadu, Olav ja Anton ehk salaselts Ramps, koer Mati.

Jälitamine  –  uurivad  põhjalikult  keldriruumi,  kus  skulptuur  valmis;  kuulatakse

administraator Veiko  selgitusi valvesüsteemi kohta; võtavad ühendust uurija Metsaga;

vestlus koristaja Asta,  raamatukoguhoidja Lea ja varahoidja Ehaga,  uurivad keldris

kastis olevaid vanu raamatuid; avastavad maa-aluse käigu; jälitavad Veikot; vestlevad

Ruuni poe müüjaga; varitsevad koos politseiga vargaid.

Kahtlane  tegelane  –  spordimuuseumi  direktor  Sandra  Susi,  teadur  Elmo,  koristaja

Asta,  närviline  skulptor  Rolf,  ajaloomuuseumi  direktor  Aarne,  majasokk  Veiko,

raamatukoguhoidja Lea, varahoidja Eha, kummitus.

Hädaohutunne – Mari ja Olav maa-aluses käigus.

Kurjategija – raamatukoguhoidja Lea, varahoidja Eha.



Lahendus – Lea ja Eha arreteeritakse. Nad teadsid salakäigust 1999.aastast ja alles siis,

kui  ajaloomuuseum  ladustas  keldrisse  haruldasi  raamatuid,  hakkasid  naised  neid

varastama ja müüma.

Seejärel moodustatakse neljaliikmelised rühmad nii, et igal rühmaliikmel on erinev raamat.

Rühmas  tutvustavad  õpilased  oma  teoses  toimunud  kuritegu  vastavalt  kriminaaljutu

tunnustele. Rühmatöö tegemiseks kulub umbes 10-15 minutit.

Pärast  rühmatööd  toimub  ühine  arutelu,  mille  tulemusena  valmib  tahvlile  ja  õpilaste

vihikutesse skeem.

Õpetaja  kirjutab  tahvli  keskele  märksõna  kuritegu  ja  lisab  ka  kuritegude  liigid:  vargus,

varanduse otsing ja pettus. Edasi kirjutatakse märksõnade abil, missugused kuriteod teostes

toime pandi, seejärel lisatakse, mis juhtus kurjategija(te)ga. Skeem võtab juhtumid kokku ja

annab ülevaate sarja kriminaalsest poolest.

Pärast skeemi tegemisest tehakse suuline üldistus ka salaseltsi Ramps kohta.  Õpetaja esitab

järgmised küsimused.

1. Millises raamatus ja kuidas sai salaselts oma nime?



„Varastatud  oranž  jalgratas“  ja  nime  autoriks  oli  Sadu.  Ramps  tähendab

raamatukogu.

2. Miks või kuidas satub salaselts lahendama kuritegusid raamatutes „Vana roosa maja“,

„Peidetud hõbedane aardelaegas“, „Salapärane lillenäppaja“, „Professor Must“?

„Vana roosa  maja“  -  maja  juurest  kostvad  hääled  ja  kopsimised  tekitavad  Sadus

hirmutunnet.

„Peidetud  hõbedane  aardelaegas“  -  kiri,  mille  Mari  vanaisa  leiab  raamatu

ümbrispaberi vahelt, tekitab põnevust ja soovi varandus leida.

„Salapärane lillenäppaja“ –  Olav  ja  Anton püüavad Emajõest  ampli  ja  kuulevad

Dendro-Innari käest, et keegi varastab taimi.

„Professor  Must“  –  Sadu  kuuleb  pealt,  kuidas  Albert  Must  keeldub  pesukööki

naabrile müümast.

3. Miks hakkab Ramps lahendama Lurichi kuju kadumist?

Eesti  Spordimuuseumi  teadur  Elmo  Kotkas  kutsub  salaseltsi  vargust  uurima,  sest

politsei ei leidnud vargaid. Lurichi loo ajaks on Ramps juba tuntust kogunud. Selleks

et teada-tunda organisatsioone, asutusi, seltse, on vaja ühingul oma logo.

Kodune ülesanne

Kujundada  vihikusse  salaseltsi  Ramps  logo  ehk  tunnusmärk.  Tunnusmärgi  tegemiseks

sisestada Google’i otsingusse märksõna „logo“ ja vaadata piltide alt erinevaid logosid.

III TUND. KÕRVALTEGELASED JA -TEEMAD

Tunni alguses võrdlevad õpilased omavahel joonistatud logosid. Seda võib teha rühmatööna

või  jalutuskäiguna  mööda  klassi  (kõikide  vihikud  on  logo  kohalt  avatud  ja  käiakse  ning

vaadatakse kaaslaste töid).

Samaaegselt põhitegevuse ja peategelastega on teostes ka kõrvaltegelased ning kõrvalteemad.

Selle  sarja  raamatutes  käsitletakse  lisaks  kuritegudele  veel  Eesti  ajalugu,  muinsuskaitset,

kiusamist, töötust, rahateenimisvõimalusi, sporti.

Õpilased moodustavad rühmad vastavalt loetud raamatule (kolmikud või nelikud).



Iga  raamatu  kohta  on  kolm  ülesannet,  millest  esimesed  kaks  tuleb  teha  kõikidel

rühmaliikmetel oma vihikusse ja viimane on loovülesanne. Õpetaja paljundab ülesanded igale

rühmale vastavalt teosele. (tööleht nr2)

Esimene ülesanne on seotud teose kõrvaltegelase  või  -tegelastega,  kelle  kohta  tuleb leida

detaile tekstist. Selleks et tööd ladusamalt läheks, peab õpilasi suunama nii, et nad rühmas

tegelased või nende kohta nõutu omavahel ära jagaksid.

Teise ülesande puhul on tegemist kõrvalteemaga, mis saab alguse teosest, kuid põhjuseid või

lahendusi probleemile peavad õpilased ise välja mõtlema.

Kolmas ehk loovülesanne nõuab loovust ja mängulisust,  oskust kasutada fantaasiat.  Mõne

raamatu puhul on vajalik lisapaberi, värvipliiatsite, -paberite olemasolu. Samuti tuleb anda

aega väikese näidendi väljamõtlemiseks ja lavastamiseks.

Ülesannete tegemiseks ja ettevalmistamiseks kulub terve tund.

IV TUND. LOOVÜLESANDED

Tunni alguses võtavad rühmad loosi,  kes mitmendana esineb. Seejärel  selgitab õpetaja,  et

klassile tuleb esitada rühmatöö teine ja kolmas ülesanne. Jooniste ja joonistuste puhul peab

rühm kokku leppima, kes töid kommenteerivad ja selgitavad.

Nüüd toimub suuline esinemine. Pärast rühma esinemist võivad klassikaslased esitada kaks-

kolm täpsustavat küsimust.

Kõige lõpuks arutada,  miks  on õpilaste  arvates  kirjanik  lisaks  kriminaalsele  loole  lisanud

kõrvalteema.

Loovülesannete eest võib hinde panna, aga ei pea.

KASUTATUD KIRJANDUS

Riis,  Pille-Riin.  Krimikirjanduse  elemendid  Mika  Keräneni  lasteraamatutes

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/33777/2013_Riis_BA.pdf



Erich Kästneri „Veel üks Lotte“ 5. klassis

Ülle Mäekivi

1. Eesmärgid

Õpilane mõistab

inimsuhete tähendust;

 perekonna olulisust.

Õpilane oskab

iseloomustada ja võrrelda tegelasi;

kirjeldada tundeid;

selgitada oma sõnadega tsitaate;

seostada teoses kujutatud olukordi endaga.

2. Mõisted

iseloomujoon

sündmustik

pea- ja kõrvaltegelane

muutuv tegelane

3. Käsitluskäik

Aeg: 3 tundi.

Meetodid: individuaalne, paaris- ja rühmatöö.

Töövahendid: Erich  Kästneri  raamat  „Veel  üks  Lotte“,  töölehed,  kirjanduse  vihik,

projektor/dokumendikaamera, nutiseade

I  TUND.  LÜHITUTVUS  KIRJANIKUGA.  LUGEMISKONTROLL.  VÕRDLEV

TABEL

Sissejuhatuseks on õpetaja kirjutanud tahvlile kolm küsimust.

1. Mis rõõmustab 9-10-aastaseid tüdrukuid?

2. Missugused on 9-10- aastaste tüdrukute mured?

3. Millest unistavad, mida igatsevad selles vanuses tüdrukud?



Õpetaja  palub  igaühel  leida  endale  kaaslase,  kellega  neid  küsimusi  arutada.  Mõningaid

arvamusi kuulatakse kogu klassiga nn suure jagamise käigus.

Seejärel tutvustab õpetaja lühidalt autorit.

Erich Kästnerit, saksa kirjanikku, kes sündis 23.02. 1899 ja suri 29.07. 1974. Tuntuse saavutas

ta lasteraamatutega, nt „Emil ja salapolitseinikud“ (1929, e. k 1937), „Veel üks Lotte“ 

(1949, e. k 1971), „Lendav klassituba“ (1933, e. k 2015) jt. Ehkki natsistlikul Saksamaal

pidi ta taluma ülekuulamisi, oma teoste põletamist,  keelamist,  jätkas ta varjunime all  

kirjutamist. Hiljem on tema lasteraamatuid tõlgitud paljudesse keeltesse ning nende põhjal

on tehtud filme. Populaarset kirjanikku on tunnustatud mitmete auhindadega,  sh  Hans  

Christian Anderseni preemiaga (1960). Tema järgi on Saksamaal nimetatud kümneid  

koole.

„Veel üks Lotte“ oma kordustrükkidega on paljudele eestimaalastele lugemisrõõmu pakkunud.

Selles seikluslikus  raamatus  on  rõõme,  muresid,  unistusi,  igatsusi  –  nii  lastel  kui  neid  

ümbritsevatel täiskasvanutel.

Sissejuhatusele ja autori tutvustusele võiks kulutada 10 minutit.

Lugemiskontroll.  Õpetaja  jagab õpilastele sisukontrolli  küsimused (tööleht nr 1),  millele

vastatakse  kirjalikult  paberile.  Vajadusel  võib  teost  kasutada.  Aega  kulub  u  25  minutit.

Kiirem,  aega  säästvam,  kohese  tagasisidega  võimalus  on  sooritada  test  Socrative.com

keskkonnas  (juhend  https://koolielu.ee/tools/read/201579),  vastata  saab  ka  mobiilsete

vahenditega. Iga aineõpetaja valib endale meelepärase variandi. Elektroonset testi koostades

võiks lähtuda sellest, et oleks nii valikvastustega kui analüüsi küsimusi. Valides elektroonse

vastamisviisi,  jääb  tunnis  rohkem  aega  kaksikuid  võrdlevale  tabelile,  mis  tuleb  kodus

lõpetada.

Lugemiskontrolli küsimused (vt ka tööleht nr1)

1. Kus elas Luise Palfi? Kus elas Lotte Körner?

2. Kellena töötasid nende vanemad?

3. Mida teeb Luise, kui kuuleb Lottet öösel nutmas?

4. Kuidas üllatasid Luise ja Lotte lastesuvekodu elanikke?

5. Mis vaevas preili Ulriket, millest ta tahtis proua Muthesiusele rääkida?

6. Mis oli lastelaagri loterii peavõiduks? Kes selle võitis?

7. Kes on Peperl; Resi; preili  Gerlach; Christl; härra Kilian?

8. Mis haigus oli Lottel?

9. Mida soovisid kaksikud sünnipäevaks?

https://koolielu.ee/tools/read/201579


10. Kuhu kolis Gabele?

Vastused (õpetajale)

1. Luise Palfi elas Viinis, Lotte Körner Münchenis.

2. Ema töötas Münchener Illustrierte toimetuses fotode osakonna toimetajana, isa oli

ooperiteatri kapellmeister.

3. Luise silitab arglikult Lotte pead.

4. Nad  punusid  pesemisruumis  mõlemale  patsid  pähe  ja  läksid  nii  üksteise  järel

lõunalauda.

5. Preili Ulrike oli registriraamatust teada saanud, et tüdrukud on ühel ja samal päeval

Linzis sündinud. Ta arvas, et see ei saa olla juhus.

6. Peavõiduks olid kuullaagritega rulluisud, need võitis Steffie.

7. Peperl – õuenõuniku koer; Resi – isa majapidajanna; preili Gerlach – daam, kes

tahtis kaksikute isaga abielluda; Christl – nukk; härra Kilian – tütarlastekooli direktor

8. Lottel oli närvipalavik.

9. Kaksikud soovisid, et nad tohiks nüüdsest peale alati koos olla.

10. Gabele kolis Ludvig Palfi Ringi tänava ateljeesse.

Samaaegselt lugemiskontrolli küsimustega on õpetaja kõikidele kätte jaganud  töölehe nr 2,

mille täitmisega saab tunnis pärast hindelise ülesande täitmist  alustada ja mis tuleb kodus

lõpetada.

Kodune ülesanne: lõpetada tööleht - võrdlev tabel.

II TUND. TEGELASTE ISELOOMUSTAMINE. TUNDED JA MÕTTED

Häälestuseks/sissejuhatuseks selgitab õpetaja sündmustiku mõistet – sündmustik  on teose

sündmuste ja juhtumuste üksteisele järgnev rida  – ja palub klassil nimetada Kästneri teose

sündmusi.

Seejärel  küsib  õpetaja,  kes  on  selle  loo  peategelased (kõige  tähtsamad  tegelased,  kellest

kirjutatakse kõige rohkem), kes  kõrvaltegelased (jäävad tähtsuselt peategelaste varju) ning

seletab, et kirjandusteose tegelased võivad olla kas  muutuvad  või  muutumatud, st et nad

võivad teose vältel kas areneda või püsida muutumatuna. Areng/muutus on millestki tingitud

või põhjustatud. Eelkõige nii kaksikud kui nende vanemad muutusid järk-järgult.



Arutlus täidetud tabeli põhjal. Järgnevalt jagunevad õpilased vabal valikul 4-liikmelistesse

rühmadesse, võttes kaasa täidetud töölehe nr 2, teose ja kirjutusvahendi. Töölehele ja loetule

toetudes vaadeldakse, millisena on kirjanik kaksikuid kujutanud. Käitumisest rääkides  peab

tooma  konkreetse näite.  Nii  õpitakse sündmustikus orienteeruma, iseloomujooni märkama,

põhjendama.

 

Rühmatöö ülesanded on järgmised:

Võrrelge Luiset ja Lottet. Käitumise kohta tooge konkreetne näide.

Leidke, mis on tüdrukutes erinevat ja mis on sarnast?

Need võiksid olla ekraanile projitseeritud või tahvlile kirjutatud. Arutelu on suuline. Aega u

10 minutit.

Töölehe nr 2 võimalikud vastused

Luise Lotte
Vanus algul 9, lõpus 10 algul 9, lõpus 10

Elukoht Viin München

Välimus algul lokkidega algul patsidega

Lemmiktoit täidisega munakook  lihatoidud

Huvid sõbrad klaverimäng

Õppimine hooletu, matemaatikas 

tähelepanematu

hoolas, hea arvutaja

 Käitumine (3) elav, lõbus, jutukas rahulik, vaikne, sõbralik

Esmapilgul  domineerivad  teineteisest  lahutatud,  aga  juhuslikult  taaskohtunud  kaksikute

erinevused,  sarnane  on  vanus,  ja  mõneti  ka  välimus  (lokkide-patside  muutmine).

Sündmuste /sündmustiku käigus ilmneb sarnaseid jooni nende olemuses/käitumises.

Pärast rühmaarutelu jäävad õpilased samasse rühma. Õpetaja jagab kätte järgmise töölehe,

selgitab, et selles on vaja kirjeldada Luise, Lotte ja enda tundeid (tööleht nr 3). Igaüks täidab

selle omaette (15 min), seejärel jagatakse kirjutatut rühmaliikmetega (15 min). Selline meetod

aktiviseerib  mõttetegevust,  aitab  tekstiga  suhestuda,  leida isiklikku seost  loetavaga,  et  see

muutuks  mõistetavamaks  ja  lähedasemaks.  Ka  saab  tegelaste  muutumine  märgatavamaks.

Arutelu lõpuks leitakse rühmas suuliselt vastus ekraanile projitseeritud küsimustele.

Mis on sarnast?



Kuidas tegelased muutusid?

Miks muutusid?

Töölehe nr 3 võimalikud vastused

Kirjelda tundeid. Mida tundis tegelane nende sündmuste ajal ja mida tundsid sina, kui sellest

lugesid? Täida tabel (lühidalt, märksõnadega).

Sündmus Lotte Luise mina
Kohtumine 

lastelaagris

Ptk 1

ehmatus, üllatus 

kurbus Luise 

vaenulikkuse 

pärast, igatsus ema 

järele

ehmatus, ärritus, viha 

ootamatuse pärast, 

enesekesksus

üllatus

kaastunne Lotte suhtes

teadmatus

Pärast 

suvevaheaega 

uues kodus

Ptk 5-6, 7

ärevus uue 

olukorra ees, rõõm 

isa üle, hirm preili 

Gerlachi ja isa 

suhte pärast, 

igatsus ema järele

ärevus uue olukorra ees, 

ebakindlus 

majapidamistööde pärast, 

rõõm emaga 

koosolemisest, igatsus isa 

järele

põnevus,  mure-rõõm 

laste toimetuleku pärast, 

rahutus preili Gerlachi ja 

isa suhte päras

Kogu pere 

taaskohtumisel

Ptk 10

igatsus, ärevus, 

õnnelikkus

igatsus, ärevus, 

teadmatus, õnnelikkus

teadmatus, mure Lotte 

tervise pärast, heameel

Sarnasused:

muutuvad mõistvamaks,

julged, ei kartnud seiklusi,

armastasid oma vanemaid,

 soovisid tõde teada saada,

tegutsesid keerulistes olukordades otsustavalt.

Tunni lõpus palub õpetaja välja tuua tähelepanekud Luise ja Lotte muutumise ja selle põhjuste

kohta. Õpilased on märganud, et uued, keerulised olukorrad sundisid neid muutuma.

Õpetaja kogub täidetud töölehed kokku ja teeb neist järgmise tunni algul kokkuvõtte. Soovi

korral võib neid hinnata.



Kodune  ülesanne:  Kirjutada  märksõnadega  vihikusse,  mida  õppisid  teose  sündmustiku

käigus Luise ise ja Lotte ning mida nad õpetasid täiskasvanutele.

III TUND. KOKKUVÕTTED

Sissejuhatuseks annab õpetaja tagasiside eelmistest töölehtedest.

Seejärel  vastavad  õpilased  nutiseadme abil  kõigepealt  kodus  mõelda  olnud 1.  küsimusele

„Mida õppisid Luise ja Lotte?“ veebikeskkonnas Answer Garden, vt https://answergarden.ch/.

Vajadusel  kasutada kooli  tahvelarvuteid  või  teha  paaristööd.  Eelnevalt  oleks  otstarbekas

juhendada, et vastata tuleb konkreetselt, kellelt ja mida kaksikud teose sündmustiku käigus

õppisid,  nt  emalt,  isalt,  sõpradelt,  pr  Gerlachilt,  hr  Gabelelt  jne.  Sõnad/fraasid  esitatakse

nimetavas käändes (kes? mis?). Õpetaja sisestab näite, mis ilmub ekraanile. Ka järgnevaid

vastuseid on kohe võimalik näha, nii kujuneb kogum.

Võimalikud vastused:  söögitegemine,  klaverimäng,  majapidamistarkused,  julgus,  hoolivus,  

ausus, sõbralikkus, headus, iseseisvus, uues koolis ja kodus hakkama saamine, suhtlemine,  

ilusad asjad ei ole kõige tähtsamad, koer on taibukas, koos on hea jne.

Ühise  vaatluse,  vajadusel  suulise  täiendamise  järel  vastavad  õpilased  analoogselt  2.

küsimusele „ Mida õpetasid Lotte ja Luise?“. Ka siin võiks õpetaja näidet demonstreerida.

Võimalikud  vastused:  ausus,  täpsus,  arvepidamine,  matemaatika,  kodutunne,  mõistmine,  

tunded, vastutus, armastus, kannatlikkus, puhkus on vajalik, lastega on vaja rääkida, pere jaoks

peab aega olema, lapsi ei maksa alahinnata, koos on hea jne.

Järgnev ühine vaatlus on abiks teosest kokkuvõtete tegemisele.  Vastamine ja arutlus võiks

kesta u 10 minutit.

Paaristöö.  Õpetaja jagab paarilistele kätte töölehed,  milles tuleb ühendada raamatulause ja

ütleja/mõtleja (tööleht nr 4). Suuliselt on vaja meenutada, millal, miks tegelane seda ütles või

mõtles. Paarilised peavad ka oma sõnadega selgitama, kuidas nemad lausest aru saavad, ning

tooma näiteid tavaelust või oma kogemusest, põhjendama.

Et  töö  sujuks  kiiremini  ja  oleks  tulemuslikum,  võiks  paarilistele  anda  kätte  ka  järgmise

ülesande: sõnastada Luise ja Lotte kolm olulist tegu ja panna need vihikutesse kirja. Aega

võiks arvestada 15 minutit.

https://answergarden.ch/


Laused ja kommentaarid. Tööleht nr 4 (õpetajale)

Kes nii  mõtles/ütles?   Meenuta,  millal,  miks  tegelane seda  ütles  või  mõtles.  Selgita  oma

sõnadega, kuidas sina lausest aru saad. Kuidas see on seotud tavaelu või sinu kogemusega?

Too näide, põhjenda.

Vastused

1. „.. midagi ei puudu – peale kõige tähtsama!“ (lk 51, Lotte)

2. „Ma pean püüdma ja püüangi lapse sisemist harmooniat taastada.“ (lk 60, preili

Linnekogel, Lotte klassijuhataja)

3. „Nii palju kergesti kättesaadavat õnne oli ta siiani oma tütrekesele keelanud.“ (lk

64, ema Luiselotte Körner)

4.  „Ta  teab,  kui  kergesti  võib  mure  lapsesüdant  rõhuda.“  (lk  71,  härra  Gabele,

maalikunstnik)

5. „Peab oskama end aidata.“ (lk 98, koer Peperl)

6. “ ... kaotatud õnne võib tasa teha nagu vahelejäetud koolitundi. “ (lk 109, Luise)

7. „Emast tuleb kõvasti kinni hoida, et mitte äkki minema lennata.“ (lk 8, isa Ludvig

Palfy)

3 olulist tegu. Võimalikud vastused

Lotte

Võitles vapralt Irene Gerlachiga

Õpetas majapidajanna Resit

Muutis Torni tänava kodu hubaseks

Andis isa ja Gabele ateljeede vahetamise mõtte

Luise

Õppis toitu valmistama

Hakkas majapidamise eest hoolitsema

Suunas ema vähem tööle pühenduma

Andis Lotte haiguse ajal isale õige mõtte

Arutlus. Töölehe õiged vastused võiks olla ekraanile projitseeritud.

Õpetaja juhtimisel arutletakse 10-15 minuti jooksul eelnevate küsimuste üle. 

Lapsed vajavad armastavaid vanemaid,  soojust,  mõistmist,  ja  mõnikord  on  nad hingelise  

tasakaalu leidmiseks valmis märksa julgemalt tegutsema kui täiskasvanud nende ümber. Kui 

siht on õige, usk olemas, jõuab sihile. Vaja on hoida ja märgata. Kõigil. 



Kas ka tänapäeval on 9-10-aastaste tüdrukute rõõmud, mured, unistused, igatsused taolised

kui raamatu peategelastel,  võiks uurida. Siinkohal tasuks meenutada teose käsitluse alguse

arvamusi.
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Ferenc Molnari “Pal-tänava poisid” 6. klassis

Krista Mägi

1. Eesmärgid

Õpilane mõistab

mängu kui elu mudelit;

nii elus kui ka mängus kehtivaid reegleid, mida rikkuda ei tohi.

Õpilane oskab

võrrelda tegevuspaiku ja tegelasgruppe;

ära tunda ja nimetada tegelaste emotsioone;

põhjendada väiteid näidetega teosest;

seostada teoses kujutatud olukordi oma kogemustega.

2. Käsitluskäik

Käsitlus  keskendub  mängule  kui  elu  mudelile  ja  hõlmab  6  tundi:  1)  mängumaad,  2)

mängureeglid,  3)  reetmine,  4)  vaprus,  5)  mäng  on  tõsine  asi,  6)  kokkuvõte.  Kõik

leheküljeviited  on raamatu  2003.  aasta  väljaande järgi.  Tööleht  nr  2  on  koostatud Daniel

Golemani „Emotsionaalne intelligentsus” põhjal.

I TUND. MÄNGUMAAD

Käsitlus algab  lugemiskontrolliga, mis selgitab välja, kas õpilased on raamatut lugenud ja

tunnevad teose sündmustikku. Teost vastamise ajal ei kasutata, antakse lühivastuseid. Õpetaja

loeb küsimuse ette, õpilased kirjutavad ainult küsimuse numbri ja annavad kohe lühivastuse.

Aega 5 min.

Lugemiskontrolli küsimused koos vastustega

A

1. Nimeta vähemalt 2 punasärkide kommet saarel viibimise ajal. (vahid sillal, laternas tuli, kui

juht oli saarel, juhile anti au)



2. Kuidas said Pal-tänava poisid teada, et Gereb on reetur? (luurajad nägid teda saarel)

3. Millise süüteo eest laskis Boka oma nime kanda musta raamatusse? (jättis värava lahti)

4. Mille kohta käis lahingu ajal Feri Atsi hüüe “Vabastame nad!” (lk 140, punasärgid pandi

onni kinni)

5. Miks tuli kitiühingu delegatsioon haige Nemecseki juurde, kuigi jäi hiljaks? (lk 167-169,

tõid aukirja / tahtsid vabandust paluda /  tahtsid näidata,  et  tema nimi on kirjutatud suurte

tähtedega)

B

1.  Nimeta  vähemalt  2  lahingus  lubatud  võitlusvõtet.  (lk  117,  liivapommid,  maadlemine,

odavõitlus)

2. Kuhu peitsid Pal-tänava poisid end saarel tagaajajate eest? (kasvuhoonesse)

3. Mille eest pidid vennad Pasztorid ennast ise karistama? (võtsid väiksematelt mängukuulid

ära)

4. Lahingu satuvad kokku Boka ja Feri Ats. “Seisa!” karjus feri Ats Bokale. Miks Boka Feri

Atsi eest ära jooksis? (lk 139, pidi kaevikusse teate viima)

5.  Pärast  lahingut  kohtuvad hilisõhtul  Nemecseki  koduväravas  kaks  poissi.  Kes?  (lk  149,

Boka ja Feri Ats)

C

1. Mis oli “einstand”? (väiksematelt jõuga kuulide äravõtmine)

2. Milliseid teeneid pakkus Gereb punasärkidele? (lk 69, 76, ostab slovaki ära, et see poisid

välja ajaks)

3. Kitiühingu koosoleku ajal kostab väravale koputus. Kolnayavas värava. „...sisse astus üks

hästi riietatud mees suures mustas kraega ülekuues. Tal oli must kähar habe ning ta kandis

prille.” (lk 102) Kes? (Gerebi isa)

4. Kes ja kuidas tõi otsustava pöörde lahingu käiku? (lk 140, haige Nemecsek võitleb Feri

Atsiga)

5. Missugune saatus ootas krunti edaspidi? (lk 176, sinna ehitatakse maja)

Seejärel  tehakse  nn  hinnanguring.  Õpilased  hindavad  raamatut  10  palli  süsteemis.  Kui

raamat meeldis väga, siis antakse 10 punkti, kui üldse mitte, siis 1 punkt. Õpilased rivistuvad

poolkaares  hindepallide  kaupa  (see  on  võimalik  mistahes  klassiruumis)  ja  põhjendavad

järjekorras  oma  seisukohta:  miks  niisugune  hinne,  mis  meeldis,  mis  ei  meeldinud.  Kõik



õpilased  saavad  oma  arvamust  avaldada,  vahele  segada  ei  tohi.  Küsimusi,  vastuväiteid,

täpsustusi jms esitatakse siis, kui arvamuste ring on lõpetatud. Õpilased võivad arutelu käigus

oma hindepalli  muuta,  liikudes  vastava  grupi  juurde.  Ka  muudatusi  põhjendatakse.  Aega

kulub umbed 10 min.

Mängumaad

Raamatu tegelased  tegutsevad peamiselt  krundil  või  botaanikaaias.  Õpilased  jagunevad 4-

liikmelisteks rühmadeks ja saavad ülesande võrrelda neid mängupaiku, tuua välja kummagi

eelised ja puudused. Märksõnalised vastused võib vormistada +/- tabalina vihikusse. Aega 10

min. Seejärel esitletakse oma tulemusi ja täiendatakse tabelit. Järgneb lühike arutelu, kumb

mängupaik on põnevam. Sagedamini leiavad õpilased, et botaanikaaed on huvitavam koht.

Siis on kohane intrigeeriv küsimus, miks punasärgid tahtsid krunti, kui neil ometi oli parem

mängumaa. Esitluse ja arutelu peale kulub kuni 10 min.

Koduülesanne: kirjuta kirjeldav kirjand oma lapsepõlve mängumaast.

Hea oleks, kui kirjelduse kirjutamist on vahetult enne eesti keele tundides õpitud. Kirjandi

eest saab õpilane eesti keele hinde, sest käsitletav teos on ainult ajend sel teemal kirjutada.

II TUND. MÄNGUREEGLID

Kambad

Õpilased saavad töölehe nr 1.  Töötatakse 4- liikmelistes rühmades. Aega 10 minutit. Pärast

töö valmimist võetakse loosi, milline rühm oma vastused ette kannab.

Näide täidetud töölehest nr 1

Võrdle poistekampasid. Too välja erinevused (kes olid liikmed, kuidas valiti/määrati juhid,

mida väärtustati, millised reeglid kehtisid, milliseid karistusi kasutati).

Pal-tänava poisid Ühistunnused Punasärgid

Kõik Pal-tänava poisid Liikmed Tugevad ja julged

Valiti kõige arukam Juhid Juhiks sai kõige tugevam



Üksmeel, koos tegutsemine, 
sõprus, vastastikune abi, arukus,
ustavus kõik on võrdsed, oma 
mängupaiga kaitsmine

Väärtused Juhi käskude täitmine, jõud, 
julgus, uue mängumaa 
vallutamine

Kitiühingu juht pidi kitti 
närima, värav tuli enda järel 
kinni panna

Reeglid Juhi käsku pidi vastu 
vaidlemata täitma, saarel pidi 
tuli põlema, juhile anti au

Nimi kirjutati väikeste 
tähtedega, aukraad võeti ära

 Karistused Füüsiline karistamine, 
ujutamine

Reeglid

Keskendutakse reeglitele. Arutatakse läbi nii Pal-tänava poiste (nt krundil, kitiühingus) kui ka

punasärkide reeglid rahuajal. Õpilased täiendavad oma töölehte.

Mängu  tõsisem  osa  on  võitlus  krundi  pärast.  Enne  lahingut  leppisid  pooled  kokku

mängureeglites.

Leidke teosest läbirääkimiste koht (lk 117-118). Lugege ette kokkulepped.

Võrdle poistesalkade käitumist tegelikus lahingus. Millal hakkasid punasärgid sohki tegema?

Miks? Kas see on tavaline? Kas olete oma mängudes sama kogenud?

Õpilased jutustavad oma lugusid.

Miks on mängureeglid vajalikud (nt pallimängudes

Mis juhtuks mänguväljakul, kui reegleid ei oleks?

Kas ainult mängudes on reeglid (kokkulepped)? Kus veel?

Kirjuta vihikusse reeglite nimekiri („Reeglid elust enesest”).

Õpilased  on  nimetanud  nt  liikluseeskirja,  kooli  kodukorda,  lepinguid,  riigi  seadusi,

korteriühistu põhikirja jt.

III TUND. REETMINE



Miks Gereb reetis? Loetakse uuesti üle episoodid, mis aitavad küsimusele vastata, nt Boka ja

Gerebi  kohtumine türgi  mee kaupmehe juures  (lk  10),  juhi  valimine  (lk  30  ja  31),  Boka

kahtlus (lk 34). Aega kulub 5 minutit.

Edasi  uuritakse,  milliseid  tundeid  pidi  reetur  läbi  elama.  Õpilased  saavad individuaalseks

tekstianalüüsiks töölehe nr 2. Aega 15 minutit.

Loe uuesti läbi Gerebi kiri (lk 112-114). Otsusta teksti põhjal, mis tunded oli Gereb läbi 

elanud (tekstianalüüs)? Leia tabelist sobivad emotsioonid, tõmba neile joon alla ja valmistu 

oma arvamust põhjendama.

Järgneva  5  minuti  jooksul  loeb  üks  õpilastest  oma  allajoonitud  emotsioonid  ette.

Enesestmõistetavad (nt kahetsus, süütunne, hirm, lootus) jäetakse kommenteerimata, küll aga

peaks põhjendama nt heameele, rõõmu või tänulikkuse tundmist (heameel karistuse pärast –

naudib  kannatust;  rõõm sellest,  et  punasärgid  teda  salakuulajaks  nimetasid;  tänulikkus,  et

Nemecsek isale reetmisest ei rääkinud).

Ajurünnak.  Mis  juhtub  äraandjaga? Tahvlile  ja  vihikutesse  kirjutatakse  märksõnadena

põhjendusi  teesile  “Sõpru  reeta  ei  tohi”.   Õpilased  on nimetanud järgmisi  argumente:  on

kuritegu/karistatav,  jääb  sõpradeta,  endal  paha  tunne,  raske  heastada,  ei  usaldata  enam,

kahtlustatakse, kui midagi juhtub, vanemad mõistavad hukka. Lisaks võib tuua näiteid teosest

(nt Gerebilt võeti auaste, ta ei tohtinud enam krundile tulla, jäi üksi, lahingusse lubati ta ainult

Richteri  järelvalve  all,  kahtlustati  valetamises,  kui  punasärgid  (tegelikult  saadikud)  tulid,

Gerebi isa „ei kavatse sallida, et tema poeg on oma seltsiliste araandja”). Aega 10 minutit.

Teema lõpetatakse aruteluga. Aega 10 minutit.

Miks võttis Boka Gerebi tagasi? Kuidas sa seda hindad?

Mis võimaldas Gerebil tagasi tulla ja oma süü heastada?

IV TUND. VAPRUS

Tunnis  avatakse  vapruse  mõiste.  Tehakse  mõistekaart  ja  tuuakse näiteid  teosest.  Kummas

järjekorras, kas mõistekaart enne ja näited pärast või vastupidi, sõltub klassi suutlikkusest.



Tugevamas klassis võib liikuda üldistuselt näidetele, nõrgemas näidetelt üldistuseni. Siinses

näites kasutatakse deduktiivset teed.

Mis  on vaprus?  Ajurünnakuna tehakse tahvlile  mõistekaart.  Esialgu kirjutab õpetaja  üles

kõik  õpilaste  pakutud  omadused,  seejärel  kustutatakse  aruelu  käigus  ülearune  ja  lisatakse

vajalik. Õpilased on pakkunud nii omadussõnu (nt julge, omakasupüüdmatu, põhimõttekindel,

aus,  õiglane),  tegusõnu  (nt  riskib,  kannatab  ära  ebameeldiva)  kui  ka  nimisõnu  (nt  õilis

eesmärk,  eneseületamine).  Mõiste  seisukohast  vähem  tähtsad  head  omadused  (nt  headus,

vastupidavus,  sõbralikkus,  abivalmidus  jms)  jäetakse  välja.  Seejärel  kirjutavad  õpilased

vihikusse  mõiste  definitsiooni,  tuues  välja  kõige  olulisema („Vapper  on  inimene,  kes...”).

Aega kulub 10 minutit.

Järgneb arutelu.

Kes olid raamatus vaprad poisid?

Milles see seisnes?

Tooge näiteid teosest.

Nemecseki vapruse põhjendamine ei tekita raskusi, küll aga peaks õpetaja suunama Boka ja

Feri Atsi vapruse kirjeldamist, et ei piirdutaks pelgalt julgusega.

Millega riskis Boka, kui lahingus ei võtnud Feri Atsi väljakutset vastu?

Millega riskis Feri Ats, kui käsib Nemecsekile au anda või laseb Pasztoritel end ise ujutada? 

Kas Gereb on vapper, et julgeb oma süüd tunnistada?

Arutelu aega 10-15 minutit.

Pärast raamatutegelaste vaatlust jagunevad õpilased nelja kaupa rühmasse ja saavad ülesande

jutustada kaaslastele oma lugu mõnest sündmusest, kus pidi ilmutama vaprust ja kuidas see

õnnestus.

Iga rühm valib välja parima jutustuse, see esitatakse kogu klassile.

V TUND. MÄNG ON TÕSINE ASI

Tunni alguses loevad õpilased varem ettevalmistatud katkendeid, mis aitavad võitlust krundi

eest  on  võrrelda  isamaa  eest  võitlemisega,  nt  Boka  kirjutatud  üleskutse  (lk  86),  Boka



mõtisklus enne lahingut (lk 96), palavikus Nemecseki sõnad: „Krunt, see on terve riik! Teie ei

tea seda, sest teie ei ole veel kunagi isamaa eest võidelnud!” (lk 163). Aega 5-10 minutit.

Edasi töötavad õpilased töölehega nr 3.

Võrdle  Pal-tänava  poiste  mängu  isamaa  eest  võitlemisega.  Kirjuta  sisemisse  ringi  riigi

tunnused, välimisse näited teosest. Lõppu kirjuta järeldus.

Riigi  tunnuseid  (nt  territoorium,  piirid,  rahvas,  tegevus,  valitsemine,  seadused,  sümbolid,

diplomaatia) võib vajadusel vaadata teatmeteostest või internetist,  aga võib ka ühisarutelus

kirja panna. Õpilased võivad töö ajal vaikselt klassis ringi liikuda ja üksteiselt ideid „laenata”.

Aega 15 minutit.



Näide täidetud töölehest nr 3

Võrdle Pal-tänava poiste mängu isamaa eest võitlemisega. Kirjuta sisemisse ringi riigi 

tunnused, välimisse näited teosest. Lõppu kirjuta järeldus.

Järeldus:

Pal-tänava poistele oli krunt nagu riik, isamaa, mida tuli kaitsta.

riik

Pal-tänava 
poisid

krunt
aed, väravad

lipp, müts

juht valitakse

indiaanlaste-, 
sõja- ja 
pallimängud, 
kitiühingu 
koosolekud

reeglid 
krundil 
käitumisest, 
kitiühingu 
reeglid

sümbolid

saadikud, 
luure

territoorium

rahvas

valitsemine

tegevus
seadused

diplomaatia

piirid



Mängult ja/või päriselt?

Mängu ja päriselu piirid on haprad.

Kus kaovad päriselu ja mängu piirid? Tooge näiteid teosest.

Õpetaja  juhitud  vestluses  toovad  õpilased  näiteid,  kus  kaovad  elu  ja  mängu  piirid,  nt

botaanikaaias peavad luurajad tõeliselt põgenema, Nemecsek ei mängi, kui tuleb puu otsast

alla, Nemecsek tuleb haigena lahingusse, Gerebi isa sekkub poiste asjadesse, Feri Ats tuleb

õhtul Nemecseki tervise järele küsima jms.

Kas mängus tuntakse tõelisi tundeid või on needki ainult mängult?

Õpilased leiavad üsna üksmeelselt, et tunded on päriselt. Nüüd võetakse uuesti appi tööleht nr

2. (tundeleht), nimetatakse tundeid ja seostatakse sündmustega teosest. Sobivad seigad on nt

Nemecsek saarel, Gerebi tagasitulek, krundi kaotus, Nemecseki surm jms. Vestluse aega 15

minutit.

VI TUND. KOKKUVÕTE

Raamatu lõpp on kurb: Nemecsek sureb, poisid jäävad krundist ilma. Ometi said nad uusi

kogemusi, õppisid palju. 

Mida poisid õppisid? Mille võrra nad nüüd olid targemad?

Õpilased  saavad  ülesande  kirjutada  teose  põhjal  10  teesi,  mis  võiksid  ka  lugejale

juhtnöörideks olla. Oma vihikut, teost ja töölehti võib kirjutamise ajal kasutada, et meenutada

tundides räägitut. Tööd võib hinnata. Aega 20 minutit.

Näiteks on õpilased kirja pannud järgmised teesid.

1. Mängus on nii võite kui ka kaotusi.

2. Oska kaotada!

3. Mäng olgu aus.

4. Üksmeeles on jõud.

5. Igaüks on tähtis.

6. Austa vastast, kui ta on seda väärt.

7. Tarkus maksab rohkem kui jõud.

8. Oska andeks paluda ja andeks anda.

9. Reeta ei tohi.

10. Mängus tuntakse tõelisi tundeid.



Kodune ülesanne: kirjuta kirjand oma mängukogemusest. Õpetaja seletab, et kirjandil peab

olema jutustav/kirjeldav osa, mis annab edasi mängu olemuse, ja arutlev osa, mille tehakse

järeldused. Kirjandi teemad:

Mida see mäng mulle õpetas?

Läksime üle piiride.



Eduard Bornhöhe „Tasuja” 7. klassis
(uuendatud versioon, varem ilmunud 2004. a kogumikus)

Aime Klandorf

1. Eesmärgid

Õpilane mõistab

eestlaste rasket olukorda, mis viis Jüriöö ülestõusuni;

sõpruse, armastuse ja tarkuse tähtsust;

peategelase kujunemise eeldusi ja põhjusi.

Õpilane oskab

seostada jutustust „Tasuja” Jüriöö ülestõusuga 1343. aastal;

pealkirjastada jutustuse peatükke;

leida teoses  olevaid konflikte;

analüüsida jutustuse kompositsiooni;

töötada rühmas.

2. Mõisted

ajalooline jutustus

konflikt

süžee

3. Käsitluskäik

Aeg: 3 tundi

Töös on kasutatud N. Remmeli käsitlust (vt Kirjandusõpetuse küsimusi V. Tallinn, 1977, lk

119–125).



I TUND. JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS JA JUTUSTUS „TASUJA”

Hea on teost käsitleda lõimitult ajalooga, kus ajalooõpetaja käsitleb Jüriöö ülestõusu vahetult

enne  „Tasuja“  lugemist.  Õpilastel  on  seega  ülevaade  Eestimaa  vallutamise  olulisematest

sündmustest 13. sajandil ja talupoegade olukorrast sellele järgneval perioodil.

Õpetaja  võiks  õpilaste  vajalike  eelteadmiste  olemasolu  korral  keskenduda  kirjaniku

sõnakasutuse ilmekusele, kuidas autor on kasutanud kujundlikkust. Ühiselt tuletatakse meelde

ka, mida ajalootundides Jüriöö ülestõusust ja 13.-14. sajandi elu-olust räägiti.

Tööülesanne: selgita oma sõnadega, mida tähendavad järgmised väljendid (teose I ptk).

„Aastasadade kuristik haigutab meie ja selle aja vahel, milles siin räägitavad juhtumused on

sündinud.“

„Nad käisid sagedasti eestlaste kehval laual söömas, aga kui kõht täis või peremehe malakas

tüsedam  juhtus  olema,  vantsis  palumata  külaline  jälle  kodu  poole,  paganaid  paganateks

jättes.“

„Eestlane oli taevakarja lambaks saanud, kuid villu kasvatas ta ainult võõrastele.“

„Sest ajast ütleb üks sakslane, kroonikakirjutaja Kelch: „Eesti ja Liivimaal on mõisnikkude

taevas, pappide paradiis, võõraste kullaauk, aga talupoegade põrgu.““

Lühidalt võiks õpetaja tutvustada ka „Tasuja“ loomislugu.

Eduard  Bornhöhe  hakkas  oma  tähtsaimat  teost,  jutustust  „Tasuja“  kirjutama,  1879.  aastal

Põltsamaal kihelkonnakooli õpetaja abilisena töötades, kui ta oli  vaid 17-aastane. Jutustuse

lõpetas ta Tallinnas ja trükist ilmus teos 1880.

Seejärel  teeb  õpetaja  lugemiskontrolli (vt  tööleht  nr  1),  et  saada  ülevaade,  kui

tähelepanelikult on teost loetud. Ülesande täitmise peale ei tohiks kuluda rohkem kui 10–15

minutit.



Lugemiskontrolli vastused (lehekülgede numbrid pärinevad 1959. aasta väljaandest)

1. Piiskop läks metsa jooksnud sulast otsima, ja kui ta mehe puu all puhkamas leidis, tuli

karu.  Surmahirmu tundes  lubas  piiskop Vahurile  vabaduse,  kui mees  ta  karu käest

päästab.  Piiskop  täitiski  oma  lubaduse  ja  karu  veri  pani  Vahuri  „vabaduse  taime

tärkama”. (lk 10)

2. Jaanus on koos Emmi ja Oodoga ratsutamas. Oodo tahtis Jaanuse täku selga istuda või

muidu läheb ta koju ära. Täkk pühkis nagu tuul minema, kui  Oodo talle ootamatult

hoobi andis. Seljas püsida poiss aga ei suutnud ja kukkus ning kaaslased leidsid kohale

jõudes teadvusetu poisi, kelle Jaanus Prohveti-Pärdi juurde kandis. (lk 31)

3. Jaanus läheb külasse Maanust vaatama. Oma ehmatuseks leiab  ta eest valudes poisi,

kes mõisatallis oli noorhärra käsul kupjalt peksa saanud, sest nimetas noorhärra koera

tigedaks hundiks. (lk 64)

4. Võitluses  Metsa  talu  õuel  oli  Jaanus pärast  sulaste  langemist  jäänud üksi.  Näinud

lahtist ust, tärkas noormehes elutahe ja ta suutis end ukseni võidelda ja majja sisse

pääseda. Mõisasulased arvasid, et Jaanus on lõksu läinud ja panid maja põlema. (lk

89)

5. 1343.  aasta  jüriööl  seisab  ratsanik  künkal  ja  vaatab  eemal  mustaval  metsaserval

Lodijärve  lossi  valgustatud  akende  poole.  Tõrviku  tuli,  mille  mees  süütas,  oli

märguandeks  ümberkaudsetele  talupoegadele.  Järjest  hakkasid  pimeduses  paistma

uued tulesilmad. (lk 92)

6. Lodijärve lossi tunginud, maksab Jaanus oma isa surma eest Oodole kätte. Ta tahab

tappa ka Kuuno, kuid Emiilia palub oma armastatu elu eest. Emiilia väljendab põlgust

ja vihkamist Jaanuse vastu ja Jaanus kutsubki mehed ära Tallinna alla appi minema.

(lk 118)

Iga õige vastus annab 2 punkti, ebatäpne või poolik vastus 1 punkti. Tulemuste eest saavad

õpilased hinde.



Õpetaja jagab õpilastele  töölehed nr 4 ja palub õpilastel paaristööna täita tabeli II veeru –

mõelda peatükkidele pealkirjad. Tunnis peaks olema vähemalt üks teos paari peale kasutada.

Õpilasi tuleks suunata, et pealkirjas kajastuks kõige olulisem selles peatükis. Koos arutades

jõuavad õpilased tööga tunni lõpuks valmis.

II TUND. TEOSE KOMPOSITSIOON

Õpilased moodustavad 4–5-liikmelised rühmad. Õpetaja jagab õpilastele töölehe nr 3.

Rühmas arutamisele ja töölehtede täitmisele võiks aega kuluda 10-15 minutit. Õpetaja peaks

rühmade tööd jälgima ja suunama, et õpilased iga vaidlust konfliktiks ei peaks. Üldiselt on

õpilased  nutikad,  ja  kui  neid  suunata  jälgima,  kas  konfliktid  ka  suuremaks,  tõsisemaks

muutuvad,  jõuavad nad peagi  ülestõusu kui  konflikti  mõistmiseni.  Rühmade tööd jälgides

võib õpetaja  tulemustest  lähtuvalt  anda rühmale ülesande,  missugusest  konfliktist  rääkida.

Ülejäänud õpilastel on võimalus vastajat täiendada.

Rühmasisese arutelu tulemusena jõuavad õpilased järeldusele, et esimene kokkupõrge toimub

Prohveti-Pärdi koopa lähedal (6. ptk), kui Oodo kukkus hobuse seljast. Osapoolteks on Jaanus

ja Oodo, kelle uhkus sai haavata. Tagajärjeks on senise sõpruse purunemine.

Teine kokkupõrge (12. ptk) on ulatuslikum nii osalejate arvu kui ka mõju poolest edasistele

sündmustele. Võitlus Metsa talu õuel on isikutevahelise konflikti tasandilt tõusnud Metsa talu

ja  Lodijärve  lossi  vaheliseks  kokkupõrkeks.   Tagajärjeks  on  talu  hävimine  ja  Jaanuse  isa

vangistamine. Siit alates saab Jaanusest rahva ülestõusule viija.

Kolmas kokkupõrge (15. ptk) on veelgi ulatuslikum, see on rahva ülestõus, kus osapoolteks on

talurahvas  ja  rõhujad.  See  viib  teose  lõpplahenduseni  –  lahinguni  Tallinna  all  ja  Tasuja

hukkumiseni.

Kui tööleht nr 3 on täidetud, võtavad õpilased töölehe nr 4 ning eristavad sellel eelnimetatud

peatükid markeriga.

Kompositsioonielemente  (sissejuhatus,  sõlmitus,  tegevuse  arenemine,  kulminatsioon,

lõpplahendus)  pole  enne  7.  klassi  kirjanduskursust  tervikteoste  vaatlemisel  käsitletud,

mistõttu need vajavad põhjalikumat selgitamist.



Õpetaja  teeb  tahvlile  (või  kuvab  ekraanile,  süžee  arengu  etappide  skeemi,  mille  õpilased

vihikusse joonistavad.

1 – sissejuhatus

2 – sõlmitus

3 – tegevuse arenemine

4 – kulminatsioon e hariaste

5 – pööre

6 – lõpplahendus

Õpilased  võiksid  õpetaja  juhendamisel  mõisted  koos  selgitustega  ka  vihikusse  kirjutada.

Õpetaja leiab abi gümnaasiumiõpikust „Poeetika” (Merilai, A., Saro, A., Annus, E. Poeetika.

Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003, lk 130–131, 173–74.)
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Seejärel  palub  õpetaja  võtta  töölehed  nr  4,  kuhu  oli  eelmises  tunnis  kantud  peatükkide

pealkirjad, ja annab paaristööks ülesande.

Mõelge koos läbi, missugused peatükid teoses tähistavad igat süžee arengu etappi.

Esialgu pole töölehti vaja täita. Mõtlemiseks ja arutamiseks ei kulu üle 5 minuti. Järgnevalt

esitab õpetaja klassile suuliselt küsimused ja ühiselt leitakse neile vastused.

Missuguses peatükis tutvustatakse tegelasi ja esialgseid suhteid?

Missugusest peatükist saab alguse tegevuse arenemine?

Kus on „Tasuja” kulminatsioon?

Missugune pööre järgneb kulminatsioonile?

Missuguse lõpplahenduse see kaasa toob?

Oluline  on,  et  õpilased  põhjendaksid,  miks  nad  süžee  elemendid  just  nii  määrasid.  Kui

vastused leitud, täidavad õpilased töölehe nr 4 tabelisse kompositsioonielementide veergu.

Nüüd juhib õpetaja tähelepanu sellele, et töölehel nr 4 on mõne peatüki vahel vahe. Nende

peatükkide  vahele  jääb  pikem ajavahemik,  mida  teoses  otseselt  ei  kujutata,  kuid  antakse

vihjeid  muude  sündmuste  käigus.  Tabelis  kirjutatakse  vastavasse  kohta,  mitu  aastat  on

kirjanik sündmustikus vahele jätnud: 3. ja 4. ptk vahele 5 aastat, 6. ja 7. ptk vahele samuti 5

aastat  ning  12.  ja  13.  peatükki  eraldab  ligikaudu  sama  ajaperiood.  Õpetaja  võib  nende

perioodide  kohta  küsimusi  esitada,  rõhutamaks  teose  kompositsioonilise  terviklikkuse

tähtsust. Samas on võimalik selle abil arendada ka õpilaste fantaasialendu.

Missugune oli Jaanuse elu 10.–15. eluaastani, mida teoses kirjeldatud pole?

Mida saad teosest teada Jaanuse õppimise kohta? Vihjeid selle kohta võib leida 2. ja 3. ptk

lõpust ning 8. ptk-ist Emmi ja Jaanuse vestlusest.

Kirjanik ütleb IV ptk alguses, et Jaanus käis tihti lossis lõbutsemas ja õppimas. Mida ta õppis?

Kuidas lõbutseti?

Kas Jaanus kohtus lossirahvaga pärast sõpruse purunemist? Millega ta tegeles?



Kuidas Jaanus Metsa talust pääses? Kirjelda tema teekonda. Kus Jaanus elas vahepealsel ajal?

Mida ta tegi?

Vihje salakäigu olemasolu  kohta võib leida 12.ptk-st  enne,  kui Oodo mehed Jaanuse talu

põlema panevad. Jaanuse tegevuse kohta saab teosest vihjeid 14. ptk-st, kui Tasuja Tallinna

all laagris meestesalgast möödub ja mehed omavahel arutavad, kes Tasuja on.

Miks kirjanik on jätnud nii palju aastaid vahele Jaanuse elukäigu kujutamisel?  

Koduülesanne

Vali üks viieaastane periood, mis kirjanik on „vahele“ jätnud ja kirjuta 5 lausega, mis Jaanuse

elus sel ajal toimus (millega tegeles, kus käis, kellega kohtus jne).

Näide täidetud töölehest nr 4

Pea-
tükk

Peatüki pealkiri Teose kompositsioon

I Eestimaa 13. aastasaja algul Sissejuhatus

II Vabaduse saavutamine

III Jaanus esimest korda lossis Sõlmitus
5 aastat

IV Oodo kukkumine Tegevuse arenemine

V Prohveti-Pärdi minevik

VI Sõpruse purunemine
5 aastat

VII Rüütel Kuuno

VIII Emiilia ja Jaanuse taaskohtumine

IX Talupoegade elu. Maanus

X Maanus Metsa talus

XI Kubjas Maanust otsimas

XII Metsa talu häving



5 aastat

XIII Jüriöö ülestõusu algus

XIV Ülestõus Põhja-Eestis

XV Lodijärve lossi vallutamine Kulminatsioon

XVI Lahing Tallinna all
Tasuja hukkumine

Pööre. Lõpplahendus

III TUND. KUIDAS JAANUSEST KUJUNEB TASUJA?

Tunni alguses peaks kordama eelmises tunnis õpitud mõisteid ja tagasiside saamiseks jagab

õpetaja igaühele lehekesed kompositsiooniskeemiga, kuhu õpilased kirjutavad süžee etappide

nimetused koos selgitustega. Sellele kulub 5 minutit. Pinginaabrid vahetavad tööd ja annavad

kaaslase tööle tagasiside, tuues välja, mida osati hästi ja milles olid vajakajäämised. 

Koduse  ülesande  esitamiseks  jagunevad  õpilased  rühmadesse  vastavalt  sellele,  missugune

periood ülesande täitmiseks valiti. Õpilased loevad oma laused rühmas ette, teevad teistele

esitamiseks kõigi lausete seast viielauselise valiku ja kannavad need klassile ette. Ülesande

täitmisele võiks kuluda 10 minutit.

Nüüd jagatakse klass uuesti rühmadeks (4–5 õpilast) ja õpetaja annab igale rühmale töölehe

nr 5 („Jaanuse iseloom”).

Õpilased  arutavad  omavahel,  missugune  Jaanuse  iseloomujoon  avaldub  suhetes  teiste

tegelastega.  Õpetaja juhendab rühmade tööd, suunates õpilasi  abistavate kommentaaride ja

küsimustega.  Ülesande  täitmiseks  võiks  kuluda  15  minutit.  Niisama  palju  aega  jääb

kokkuvõtete tegemiseks, mille käigus rühmad kannavad töö tulemused ette, põhjendades oma

seisukohti. Arutletakse ja tuuakse teosest näiteid.

Rühmatööna on õpilased välja toonud järgmisi Jaanusele iseloomulikke omadusi.

Vahuri kaudu saab 8-aastane Jaanus esimest korda selgust, kui tähtis on hoida vabadust. Siit

saab alguse Jaanuse vabadusearmastus. Vahuri viimased sõnad sööbisid poisi mällu, aidates

teda ka hiljem ülestõusu juhtides.



Oodo kaudu näeme, et Jaanusel oli juba 10-aastase poisina julgust oma arvamust välja öelda,

kui  ta  isaga  esimest  korda  lossi  läks.   Jaanuses  oli  ka  tarmukust kõlvatu  tembu  (koera

ässitamine  Jaanuse  kallale)  teinud  Oodo  väljakutse  rusikavõitluseks  vastu  võtta.  Hiljemgi

näeme Jaanuse  julgust,  kui  ta  Oodole  eremiidi  koopa juures  solvamise eest  lopsu  annab.

Jaanuse  ägedusestki annavad need seigad tunnistust.  Ka  austus esivanemate jumala Taara

vastu  ilmneb, kui Jaanus kuuleb, et lossirahva koera nimi on Tarapita. Metsa talu õuel Oodga

silmitsi seistes tahab Jaanus ausat võitlust pidada, kuid vastaseid on rohkem. Sissetungijatega

võideldes näeme tema julgust,  otsusekindlust ja vaprust.

Kupja esmakordne nägemine tekitab Jaanuses  viha, tunde, et hakkaks kohe rinnust kinni ja

ütleks talle otse näkku: "Lurjus". Seega võib kupja kahepalgelisuse tabamises näha Jaanuse

head inimeste tundmist. Jaanuse taiplikkusestki võib aru saada tema küsimises kupja kohta:

“…mis mees ta on – maamees või saks?”

Suhetes Emiiliaga võib näha Jaanuse  sõbralikku iseloomu. Vestluses Emiiliaga Metsa talu

õuel  ilmneb  Jaanuse  peenetundelisus,  samuti  arukus ning  tasakaalukus,  kui  ta  Emiilia

küsimustele  vastab.  Jaanus  on  palju  aega  pühendanud  lugemisele,  saanud  teadmisi  teiste

maade  ja  rahvaste  ajaloost.  Oma  isamaad  ja  selle  kannatavat  rahvast  armastab  Jaanus

„kuumalt ja truult”. Jaanus  ei reeda oma põhimõtteid.  Sõprusetunne Emiilia vastu kasvab

üle  armastuseks,  mida  otsesõnu  küll  ei  mainita,  aga  võib  välja  lugeda  toetust  otsivatest

pilkudest ja pisaratest, mis pärast Jaanuse Lodijärve lossist lahkumist Emiilia põski mööda

veerevad. Emiilia ütleb Jaanuse kohta: “Ta oli mõnus ja mõistlik poiss…” Kui Emiilia tahab

Jaanuse käest  vastust  küsimusele,  kas  lossirahvas  kuulub tema vaenlaste  hulka,  ei  söanda

noormees otsesõnu seda välja öelda.  Kui Jaanus on sunnitud valima Emiilia (Lodijärve lossi

ründamine) ja isamaa vahel, teeb ta otsuse: “Isamaa üle kõige!”

Prohveti-Pärt  annab Jaanusele lugeda raamatuid,  mis  tekitavad huvi  ajaloo vastu,  panevad

mõtlema rahvaste saatuse üle, õhutades nii noormehe isamaa-armastust. Näeme, et Jaanus on

õpihimuline,  süveneb  tema  lugemishuvi,  ta  saab  eremiidi  juhatamisel  selgeks  ka

vehklemiskunsti.

Maanuse kaudu näeme, et Jaanus on kaastundlik ja abivalmis. Jaanus oskas haavu puhastada

ja siduda ning oli valmis sõpra ka otseselt kaitsma, kui Maanus kupja eest pelgupaika otsis.

Selle  teo  kaudu ilmneb Jaanuse  otsustusvõime,  kui  ta  poisi  probleemile  lahenduse  leiab.

Jaanuse  aus meel  põlgas  valet,  aga  Maanust  kaitstes  on  ta  sunnitud  kupjale  valetama,  et

otsitavat Metsa talus ei ole. Nii näitab Jaanus oma kindlameelsust. Nähes Maanuse ja teiste

külaelanike elujärje viletsust, saab Jaanus aru vaenlase vastu väljaastumise vajalikkusest.

Tambet tahab suunata poja käekäiku teda kloostrisse õppima pannes. Isa eesmärk oli poisist

saks kasvatada, aga Jaanus pidas vanaisa viimaseid sõnu meeles. Tugevneb Jaanuse isamaa-



armastus.  Tahe isamaa vabaduse eest  võidelda süveneb ja viha rõhujate vastu kasvab,  kui

Jaanus leiab oma isa surnukeha lossi keldrist.

Õpetaja teeb koos õpilastega kokkuvõtte Jaanuse kujunemisteest Tasujaks. Tabelisse kantakse

ühiselt leitud märksõnad. Õpetaja kirjutab tahvlile, õpilased vihikutesse.

Jaanuse kujunemine Tasujaks

Eeldused Sündmustikust tulenevad põhjused

Vabaduses kasvamine Vahuri sõnad surivoodil

Hariduse saamine (teadmised, oskused) Rahva kannatuste nägemine (Maanuse kodu)

Isiksuseomadused: julgus, otsustusvõime,
arukus, vaprus jmt

Oodo ülbe ja ebaõiglane käitumine

Armastus kodumaa ja oma rahva vastu Metsa talu hävitamine

Koduülesanne

Õpetaja  annab  kodukirjandi  teemad,  õpilased  valivad  nende  hulgast  endale  kõige
meelepärasema.

1. Kuidas Jaanusest sai Tasuja?

2. Jaanuse teekond Metsa talust pääsemisel.

3. Mida on mul õppida Jaanuselt?

4. Jaanuse kiri Emiiliale.

Esimesel teemal kirjutades saavad õpilased kasutada vihikust abistavat tabelit, teisest teemast

oli juttu käsitluse teises tunnis. Kolmanda teema juures saavad õpilased kasutada neid Jaanuse

isiksuseomadusi, mis rühmatöös välja toodi. Neljanda teema juures peaks õpetaja suunama, et

õpilased  valiksid  kindla  aja,  millest  lähtudes  Jaanus  kirja  kirjutab  (kas  pärast  sõpruse

purunemist,  pärast  taaskohtumist  jahilkäigu  ajal,  pärast  Metsa  talu  hävitamist  või  pärast

Lodijärve  lossist  Tallinna  alla  minekut).  Tähelepanu  tuleks  juhtida  ka  kirja  korrektsele

vormistamisele. Kirjandi eest saab õpilane hinde.
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Ketlin Priilinna teoste iseseisev lugemine

Kaja Sarapuu

Ketlin Priilinna noorsooraamatuid sobib lugeda 6. – 8 klassis. Teostes on parajalt põnevust,

müstikat, nendes seiklevad ja püüavad enda ning täiskasvanute probleeme lahendada lugejate

eakaaslased, sageli üksildased teismelised. Kuna raamatute valik on lai, saab igaüks endale

meelepärase valida.

Käsitlus koosneb Ketlin Priilinna teose lugemise juhendist ja kahest tööülesandest: ettekande

koostamisest-esitamisest ja raamatu tagakaane kujundamisest.

Eesmärgid

Õpilane oskab

teadlikult valida ühe Ketlin Priilinna teose lugemiseks;

tähelepanu pöörata teose mõistmise seisukohast vajalikele aspektidele;

seostada detaile tervikuga:

teha loetust järeldusi;

seostada teoses kujutatut endaga.

Mõisted

noorsoojutustus

sündmustik

tegelane, peategelane

tegelastevahelised suhted

konflikt

ettekanne

kokkuvõte

Töö käik

Õpilased  saavad  juhendi  ja  ülesanded  enne  teose  lugemist.  Õpetaja  tutvustab  tunnis

kirjanikku, selgitab juhendi sisu ja koos vaadatakse,  kust teose kohta infot saab.  Raamatu

valimiseks ja lugemiseks võib jääda aega üks kuu. Ettekandeid esitatakse klassis, tagakaantest

võib teha näituse. Mõlema ülesande eest saab õpilane hinde.



KUIDAS LUGEDA RAAMATUT. Tööjuhend

1.  Vali  üks  Ketlin  Priilinna  noorsoojutustus,  sulle  eakohase  sisuga.  See  ei  tohiks  olla
„titekas“. Raamatute loendi ja sisukirjeldused leiad http://www.hot.ee/ketlinpriilinn/.
2.  Loe  raamatut  hoolikalt,  pead  teadma  igat  sündmust  ja  oskama  jutustada  kogu
sündmustikku.  Jäta  meelde  tegelaste  nimed.  Kui  muidu  meelde  ei  jää,  kirjuta  üles.  Loe
korraga vähemalt 1 tunni jooksul, ära haki lugemist lühikesteks ajalõikudeks – nii ei jää sulle
hästi meelde, sest sa unustad detaile, mis on vajalikud terviku mõistmiseks. Kui mõte hajus,
loe sama lõiku uuesti.
3.  Pane  tähele,  millised  on  tegelastevahelised  suhted,  sõnasta  need  (kuidas  neid  suhteid
nimetada, milliste sõnadega nendest rääkida). Mõtiskle, miks suhted just sellised on. Igas loos
on  nn  hea  ja  paha  tegelane.  Kes  on  need  sinu  loetud  raamatus?  Mis  tekitas  nende
vastandamise (miks nad omavahel läbi ei saa) ja millistesse konfliktidesse autor nad paneb?
4. Esita lugemise ajal endale miks-küsimusi. Miks (pea)tegelane käitus just nii? Miks võttis
ta vastu just sellise otsuse? Miks rääkis tegelane selliste sõnadega? Miks ta vaikis, kui oleks
võinud midagi öelda? Miks ta otsustas riskida või minna vastu keelule-käsule? jne. Alati ei ole
kirjanik vastust oma raamatusse otsesõnu kirjutanud, sest ta eeldab, et tema teost loeb tark
lugeja, kes oskab ise vastuseid leida ja teoses olevaid sündmusi tõlgendada.
Näide.  Tegevus raamatus: ema riidleb tütrega, karistab teda, ema on ülekohtune, tütar on
solvunud, sest pole milleski süüdi, tütar on ohver. Lugeja tõlgendus: ema ei mõista tütart, sest
ei tea kogu lugu, ema pole halb,tütar ei julge emale oma saladusest rääkida ja sellega tekitab
konfliktse olukorra.
5.  Tee  loetust  järeldusi. Püüa  võrrelda  raamatusündmusi  päriseluga.  Arutle,  kas
raamatuolukorrad  võivad  esineda  ka  meie  igapäevases  elus.  Kas  väljamõeldud  tegelased
sarnanevad pärisinimestega? Kuidas sina lahendaksid raamatus ette tulnud muresid? Kujutle
end  raamatutegelaseks.  Arvesta  kõiki  asjaolusid  ja  otsusta  nüüd  –  kas  oleksid  käitunud
sarnaselt.  Kas olid  lugedes kiretu pealtvaataja  või samastusid tegelasega? Kui samastusid,
suudad ka mõista.
6. JA NÜÜD KÕIGE TÄHTSAM! Mõtiskle, miks kirjanik kirjutas selle raamatu? Mida ta
tahtis lugejale öelda, milles teda veenda? Kas tal õnnestus see? Mida sa tundsid raamatut
lugedes: uudishimu, põnevust, hirmu, kaastunnet, heldimust, viha, pettumust, kurbust? Kui
need tunded olid sinus, siis olid sa hea lugeja, said loetust aru. See, millest sa lugesid, ei
juhtunud päriselt, aga see, mida sa tundsid, oli päris. Mida sellest arvata?
Pea meeles! Kui  sa  lugesid  raamatu  läbi,  aga vastuseid või  järeldusi  ei  sõnastanud,  pole
sellest  palju  kasu.  Hea oleks kellegagi  raamatu sisu arutada või mõelda väga täpselt  läbi,
kuidas rääkida, milliseid sõnu kasutada, milliseid lauseid koostada.

http://www.hot.ee/ketlinpriilinn/


ÜLESANNE 1

Esita klassile ettekanne loetud raamatu kohta.

Ehita oma ettekanne üles nii:

I osa. Lühike sisu kokkuvõte (u 100-200 sõna). Anna edasi vaid olulist, detailidest pole vaja

rääkida.  Pane  kirja  sündmustik.  Kontrolli  oma  lühikokkuvõtet  nii:  kujutle,  et  pole  seda

raamatut  lugenud.  Kas  said  kõigest  aru?  Kas  midagi  oli  puudu  või  üle?  Paranda  oma

mustandit.

II  osa.  Nimeta  peamised tegelased  ja  kirjelda  nende omavahelisi  suhteid  (u  50-70 sõna).

Alusta peategelasest. Iseloomusta täpsemalt 2-3 tegelast. Nimeta tegelasele iseloomulik joon

ja lisa lühike selgitus, põhjendus. Siis räägi järgmisest tegelasest.

Näide.  Piia oli väga kohusetundlik: kuigi Ott veenis teda peole minema, tõi ta enne väikese

venna lastaiast koju, sest oli seda emale lubanud. Piia oli ka põhjalik: ta uuris väga täpselt

järele, kuidas Kosele sõita ja luges juurde teabetekste Kose ajaloost.

III Kirjelda raamatu väärtusi. Miks peaks seda raamatut lugema? Põhjenda igat oma väidet.

Näide. Raamat pakub rohkesti uut infot: sain teada, et Tallinna ajalooline nimi on Reval ja et

linn sai Lübecki linnaõigused 13. sajandil.

Harjuta kodus esinemist ja oma teksti ettelugemist. Hea esineja hoiab silmsidet kuulajatega,

räägib  selge  häälega  ning  hoidub  kiirustamisest.  Ta  valdab  teemat.  Ole  valmis

lisaküsimusteks.

ÜLESANNE 2

Kujunda loetud raamatule tagakaas, millel on

1) lühitutvustus, -kokkuvõte või motiveeriv katkend teosest või intervjuu autoriga või sinu

arvustus (hinnang raamatule, lugemissoovitus);

2) pilt (joonistus tegelastest, autori foto vm),

3) terviklik kujundus (paigutus, raam vm).

Tagakaane võid teha käsitsi või arvutis (väljaprindituna) ja selle suurus on A4 või A5.

Soovitus: Uuri  raamatute  tagakaasi.  Pane  tähele,  millega  on  tõmmatud  ostja  ja  lugeja

tähelepanu. Selgita välja sinu meelest kõige parem ja jäljenda seda.



Ene Sepp „Medaljon“ 9. klassis
Maarika Lips

1. Eesmärgid

Õpilane mõistab

tegelase probleeme;

inimese olemuse ja tegude vahelist seost;

pere toetuse vajalikkust.

Õpilane oskab
võrrelda tegelasi;
analüüsida probleeme;
avaldada ja kirjutada arvamust;
töötada rühmas.

2. Mõisted

noorsooromaan
peategelane
probleem ja lahendus
konflikt
võrdlus

3. Käsitluskäik: 

Aeg: 3 tundi

Meetodid: individuaalne, paaris-ja rühmatöö

Töövahendid: teos „Medaljon“, töölehed



I TUND. „MEDALJON“ – NOORSOOROMAAN

Tunni  sissejuhatuses  palub  õpetaja  õpilastel  leida  üks  sõna  või  fraas,  mis  nende  arvates  kõige

paremini iseloomustab raamatut „Medaljon“. Vastused võivad olla pidutsemine, alkohol, medaljon,

seks, rasestumine, vastik ema jne.

Seejärel räägib õpetaja teose saamisloost.

Ene Sepp oli 17-aastane koolitüdruk Raplas, kui ta kirjutas romaani „Medaljon“. Ta on öelnud,  et  

raamat on kunagi tundide ja vahetundide ajal loetamatu käekirjaga vihikusse kirjutatud  lugu,  

milles „on 10% reaalsust, 40% on reaalsus segi fantaasiaga ning 50% on puhas fantaasia. Enda elust

ei ole võetud nii palju kindlaid juhtumisi, vaid pigem pisiasjad, kohad ja tegelaste  

prototüübid. Suuremad sündmused, juhtumid on kuuldud sõprade, tuttavate elust või täielik  

väljamõeldis. Midagi on nopitud ka raamatutest, mida olen lugenud ja mis kirjutamise ajal  

alateadvuses  olid.“  2008.aastal  saavutas  see  raamat  Eesti  Lastekirjanduse  Teabekeskuse  ja  

kirjastuse Tänapäev noorsooromaanivõistlusel III koha. (Eesti Päevaleht  31.jaanuar 2009)

Nüüd kuvab õpetaja tahvlile noorsookirjanduse mõiste, õpilased kirjutavad selle vihikusse.

Noorsookirjanduse  aineseks  on  noore  inimese  elu,  tema  suhted  vanemate,  eakaaslaste,  

vastassugupoolega, murdeeaga seotud raskused (üksindus, tunnustamisvajadus, tabude rikkumine,  

eraldumine vanematest, intiimelu algus). (Mattheus, Ave TLÜ)

Õpetaja palub õpilastel suuliselt selgitada, miks „Medaljon“ on noorsookirjandus.

Järgneb lugemiskontroll, mille tegemisel võib teost kasutada. (Tööleht nr 1)

Lugemiskontrolli vastused

1. Kuhu ja miks kolib Diana?

Itaaliasse, sest ta ema ja isa hakkavad jälle koos elama.

2. Mis saab Heidi kassist?

Heidi annab kassi pimedale tüdrukule Carlale.

3. Miks tegi Lisbet enesetapu?

Reimo jätab Lisbeti maha, kuna tüdruk keeldus vahekorda astumast. Lisbet ei saa  

lahkuminekust üle.

4. Miks on Tanel oma juuksed mustaks värvinud?

Vend Ericu mälestuseks. Ta tahab temaga sarnaneda

5. Selgita, mida tähendavad arvud

20 – suri Taneli tädi kopsupõletikku

15 - suri Taneli õde Lisbet (tegi enesetapu)



20 – suri Taneli vend Eric (suri treeningul)

60 – suri Taneli vanaisa

16 – sureb Tanel

6. Kelle käest oli Tanel medaljoni saanud?

Vanaisa pärandas medaljoni poisi viieteistkümnendaks sünnipäevaks.

7. Miks satub Lianna haiglasse?

Sai alkoholi ja narkootikumide üledoosi.

8. Miks lähevad Rott ja Marie vahepaela lahku?

Marie oli narkouimas kogemata politseisse helistanud ja Roti õde väitis hiljem, et  

tema helistas politseisse, kuna Marie oli käskinud. Rott ei usalda Mariet.

9. Miks oli Tanel ja Eric olid endale onni ehitanud?

Salapaik, ohutu koht, kuhu nad tulid, kui juua täis olid. See oli koht, kus sai välja  

magada.

10. Kuidas on Reimo seotud Heidiga, Lisbetiga ja Taneliga?

Reimo on Lisbeti ja Heidi endine poisssõber, kes on mõlemad tüdrukud maha jätnud.

Purjus Reimo sõidab otsa Tanelile ja noormees sureb.

II TUND. PEATEGELASED JA NENDE OMAVAHELISED SUHTED

Tunni  alguses  räägib  õpetaja,  et  proosateoses  on  tegelased  kõige  olulisemad,  sest  nad  viivad

sündmustikku edasi, nende kaudu avaneb teose ideestik. Tähtsuse järgi jagunevad tegelased pea- ja

kõrvaltegelasteks  ning  episoodilisteks  tegelasteks.  Peategelased  juhivad  ja  kannavad  teose

sündmustikku. (Merilai, A. jt. Poeetika)

Seejärel esitab õpetaja küsimuse, kes on raamatu „Medaljon“ peategelane või peategelased. Järgneb

paaristöö, mille jooksul analüüsitakse mõlemat peategelast.  Õpetaja jaotab paljundatud töölehed.

(Tööleht nr 2)

Heidi Tanel Bismarck
Perekond Ema Linda, isa Aldo, 

väikevend Ilmar
Ema Anabella Bismarck, 
Alvin Bismarck, vend Eric 
( suri  treeningul), õde Lisbet 
( tegi enesetapu)

Eluase Oma maja, kahekorruseline 
puumaja, lippaed, Heidil on 
oma tuba

Uhke maja, kolmekordne, 
bassein, Tanelil oma tuba

Kool ja õppimine Teose algul käib koolis, on 
hoolas, pärast Taneliga 
tutvumist hakkab koolist 

Peaks käima koolis, satub 
sinna harva, ei lõpeta 
9.klassi. 



puuduma, ei lõpeta 9.klassi.
Sõbrad Diana, Marie Rott (Roland), Lianna, 

Martin, Taavi ja palju nn 
peosõpru

Mida-keda ei salli? Vihkab Reimot, oma ema, 
enese järel nuhkimist

Vihkab Reimot, äraandjaid, 
petmist, ei taha olla Heidile 
lihtsalt mänguasi pärast 
Reimot. 

Millest unistab? Koosolemisest Taneliga. Koosolemisest Heidiga.
Mida hindavad üksteise 
juures?

Hoolivust, tähelepanu, 
Tanelit võib usaldada, ta 
pakub kaitset.

Tanel nimetab Heidit 
eriliseks, heatüdrukulikuks, 
armastab tema loomulikkust, 
usaldust.

Kuidas väljendavad oma 
armastust?

Kirjutab Tanelile luuletuse ja 
kingib sõrmuse.

Kingib medaljoni, kuldse 
nabaneedi, kasutab 
hellitusväljendit-tibuke.

Suhtumine vanematesse Vihkab ema, isaga saab väga 
hästi läbi.

Väidab, et ei saa vanematega 
läbi, vanemad toetavad teda 
rahaliselt.

Mis saab teose lõpus? Sünnitab 15aastaselt tütre, 
abiellub Martiniga, töötab 
psühholoogina.

Sureb 16aastaselt avarii 
tagajärjel. Otsasõitjaks purjus
Reimo.

Pärast tabeli täitmist toimub üleklassiline arutelu.

Seejärel kirjutab õpetaja tahvlile väite  „Tanel rikkus Heidi elu“,  millele õpilased peavad leidma

kaks  poolt–  ja  kaks  vastuargumenti.  Algul  toimub  töö  individuaalselt,  seejärel  rühmas  (nelik,

kolmik). Järgneb suur arutelu klassis. Õpetaja kirjutab argumendid tahvlile.

Poolt

Taneliga koos hakkas Heidi jooma ja suitsetama ning tarbis ka narkootikume.

Heidi jäi rasedaks.

Mõjutas Heidit koolist puuduma.

Korraldas pidusid.

Vastu

Heidi jõi ja suitsetas ise, Tanel ei sundinud teda selleks.

Heidi on ise seksuaalse vahekorraga nõus.

Heidi hakkab koos Taneliga poisi kodus elama.

Tanel ei hülga Heidit, kui saab teada tüdruku rasedusest.

Pärast arutelu kirjutab igaüks oma vihikusse järelduse koos põhjendusega.

Õpetaja esitab klassile küsimuse hingesuguluse kohta.

Kas Heidi ja Tanel olid hingesugulased? Põhjenda kahe näitega teosest.

Õpetaja kirjutab või kuvab hingesuguluse selgituse tahvlile. 



„Hingesugulasena kirjeldatakse inimest, kes meid alati teiste ees kaitseb, on meie poolel ja näeb

meis seda, mis teisele märkamatuks jääb. Hingesugulast saab täielikult usaldada, ta ei pane  

tundma teist inimest ebakindlana, ei tunta mahajäetushirmu.“ (Postimees 1.02.2014).

Seejärel kirjutavad õpilased vihikusse oma arvamuse koos kahe näitega. 

Näiteks: „Heidi ja Tanel olid hingesugulased, sest Tanel astus Heidi kaitseks välja nii koolis (kakles

Karliga) kui ka Reimo puhul. Kaitses Heidit ema Linda raevu eest. Samuti hoolis ja armastas ta

tüdrukut, kui sai teada tema rasedusest ja ütleb Heidile, et armastab teda ka siis, kui Heidi on

paks.“

Või „Heidi ja Tanel ei ole hingesugulased, sest Tanel ei rääkinud Heidile sellest, et ta on tegelikult

heleda peaga ja alles pärast venna surma muudab ta oma välimust. Samuti ei taha ta rääkida oma

õest.”

Õpetaja laseb arvamusi ette lugeda.

Koduülesanne

Kirjuta 50-100sõnaline arvamustekst „Medaljoni needus põhjustas Taneli surma“. Ole selle väite

poolt või vastu või mõlemat.

III TUND. SUHTED VANEMATEGA

Üks noorsooromaanides kajastust leidvatest probleemidest on seotud vanematega, neid kas on või ei

ole. Selle kohta on Ly Ehin „Medaljon“ esitlusel öelnud, et „kuigi kool on füüsiliselt koolilaste elus

olemas, pole see sellisel kujul enam oluline, samas kui vanemad on füüsiliselt laste elus pidevalt

kadunud.“ (Nädaline 21. veebruar 2009)

Õpetaja jaotab õpilased kolme-ja neljaliikmelistesse rühmadesse ja annab igal rühmale tsitaatide

lehe. Lehe parempoolsesse veergu tuleb iseloomustada tsitaadi põhjal Heidi ema Lindat. (Tööleht nr

3)

Tsitaat Kuidas see tsitaat Heidi ema Lindat 
iseloomustab?

„Heidi, saada oma külaline ära. Sul on tuba 
koristada ja ei mingit vastuvaidlemist, muidu 
saad kolmekuulise koduaresti.“

Ema on ülikontrolliv, ähvardav, nõuab 
kuuletumist, ebaviisakas, sest nõuab külalise 
lahkumist.

„Ma annan Clementine’i ära. Ilmaril on 
kasside vastu allergia, just sain teada. 
Ilmarile ei ole kunagi kassid meeldinud.“ (lk 

Ei salli kasse, eelistab tütrele poega. Seab 
poja heaolu ülimaks.



80)

„Aga ma olen ju su ema! Sa pead mulle 
kõigest rääkima.“ (lk 139)

Ülimuslikkus, arvab, et peab kõike teadma, 
käsutav.

„Ma saan aru, et sa oled muutunud. Sa oled 
ju murdeeas. Ma mõistan seda. Kuid siiski 
ma ei mõista kõike. Sul on nii palju uusi 
sõpru, ma ei tea mõndade nimesidki. Ja ma 
muretsen, kui sa kuskil nendega koos oled.“

Püüab mõista, aga ikka tahab kõike 
kontrollida, kõike teada.

„Tead ka, mis juttu sinust linna peal 
räägitakse? Et sa oled prostituut ja joodik. 
Ma ei taha, et meie pere maine põrmu 
langeks.“ (lk 140)

Oluline on teiste inimeste arvamus, mitte 
oma laps. Tähtis on maine, aga mitte 
tegelikkus.

„Ma loodan, et see kärnane elukas su kõhust 
on kadunud ja sa roomad koju tagasi,“ 
sisisitas Linda mürgiselt Heidile silma 
vaadates. Linda naeris tigedalt ja lausus 
ähvardaval toonil:“ Küll sa tuled. Kõik 
väljaspool abielu sündinud lapsed toovad 
needuse kaasa.“ (lk 174)

Ähvardav, vihast õel, ebainimlik.

Pärast  seda,  kui  tabel  on  täidetud,  kirjutab  rühm tabeli  alla  2-3l-auselise  Linda  iseloomustuse.

Seejärel tutvustab igast rühmast üks õpilane, kuidas nad Heidi ema iseloomustasid.

Järgneb arutelu, mille jooksul püütakse aru saada Lindast. Õpetaja esitab küsimusi.

Miks Linda niimoodi oma tütrega käitus?

Võimalikud  vastused:  tal  oli  kunagi  samasugune  ema;  kartis  Heidist  ilma  jääda;  kartis  teiste

inimeste naerualuseks saada; arvas, et hirmutamisega hoiab vaos; oligi selline õelus vm.

Kas Heidi ja Linda suhet oleks saanud parandada? Mida oleks võinud teha üks, mida teine?

Võimalikud vastused:  Linda oleks pidanud oma tütart  usaldama, õppima Tanelit  tundma, mitte

lähtuma  poisi  välimusest,  minema  psühholoogi  juurde;  Heidi  oleks  võinud  püüda  rohkem

rahulikumaks jääda vm Teoses käisid nad veidi ema-tütre teraapia, aga tulemust ei olnud. 

Seejärel moodustavad õpilased paarid ja joonistavad vihikusse venn-diagrammi, et analüüsida Heidi

isa  ja  Taneli  vanemaid.  Kuna  teoses  on  Taneli  emast-isast  väga  vähe  kirjutatud  ja  nad  oma

käitumiselt-suhtumiselt ei erine, saab neid võtta ühe tervikuna.

Õpetaja jaotab paaride vahel ära, kes iseloomustavad Aldot, kes Taneli vanemaid. Märksõnadega

tuleb iseloomustada nende tööd, suhtumist Heidisse ja Tanelisse. Suuliselt osata lisada näiteid.



Seejärel  laseb  õpetaja  mõnel  paaril  vanemate  iseloomustused  ette  lugeda  ja  kirjutab  öeldud

märksõnad tahvlile ning õpilased oma vihikutesse.

Sarnasus: ollakse pidevalt kodust ära töö tõttu, toetavad noori pärast rasedusest teadasaamist.

Järgnevalt esitab õpetaja arutluseks küsimusi Taneli vanemate kohta.

Miks Taneli vanemad olid nii tihti kodust ära?

Võimalikud vastused: Nad olid ärireisidel. Neil oli esikohal ainult raha teenimine. Nad ei tahtnud

kodus olla, sest kaks last olid juba surnud ning kodu meenutas neid. Nad ei saanud oma valuga ise

hakkama ja n-ö põgenesid kodust.

Kas vanemate poolt antud raha ja loodud mugavused aitasid Tanelil elus paremini hakkama saada

või viisid noormehe hoopis ummikusse? Põhjendage vastust.

Võimalikud vastused: Raha abil sai Tanel pidutseda, kingitusi osta, ta ei tundnud millestki puudust.

Kodu eest hoolitsesid teenijad.

Kuigi tal oli raha, oli Tanel üksi, üksindusest väljasaamiseks korraldaski meeletuid pidusid.

Kas Taneli vanemad olid siiralt õnnelikud Heidi ja Taneli kui tulevaste noorte vanemate üle või olid

nad rõõmsad ainult seetõttu, et nende sajandeid vana suguvõsa jätkub? Põhjendage vastust.

Võimalikud vastused:  Olid siiralt õnnelikud, kuna Anabella nuuksatas ja Alvin ütles Heidile tere

tulemast perekonda. (lk158-159)

Nad olid õnnelikud ainult oma suguvõsa jätkumise pärast, sest nad teadsid Taneli ennasthävitavast

eluviisist  ja  olid  loobunud lootmast.  (lk  161)  Või  kuna medaljoni  needuse  järgi  pidi  ka  Tanel

surema, siis oli hea teada, et suguvõsa jätkub. (lk 162)

Aldo
 giid, seetõttu sageli 

välismaal (Hiina, Brasiilia), 
mõistab Heidi käitumist, 

hoiatab teda politsei, 
raseduse ja surma eest, toetab 
moraalselt ja rahaliselt 2000 

krooni
lk 154, 156-157

Alvin ja Anabella

äri ja puhkuste 
(Barbados)tõttu pidevalt ära, 
jätnud Taneli üksi, rõõmsad 

raseduse pärast, sest 
Bismarckide suguvõsa 

jätkub, algul ülihoolitsevad, 
notariaalne leping, rahaline 

toetus, Heidi elab pärast 
nende ostetud majas

lk158 -159 



Pärast  suulist  arutlust  kirjutavad  õpilased  vihikusse  50-70sõnalise  arvamuse,  kui  oluline  on

vanemate hooliv ja mõistev suhtumine teismelistesse, lisada tuleb ka põhjendus.

Kui tunnis jõutakse, siis laseb õpetaja mõnel oma arvamuse ette lugeda.

Koduülesanne

Kirjuta leheküljeline mõtisklus teemal „Romaani „Medaljon“ probleem/sündmus, mis pani mind

mõtlema“.

Hindamine

Hinnatakse lugemiskontrolli.

Teine hinne tuleb mõtiskluse eest.  Hindamisel tuleb arvestada põhjendamisoskust, näite toomise

oskust.

KASUTATUD MATERJALID

Kes  on  hingesugulane? Postimees  1.02.2014  https://sobranna.postimees.ee/2681592/kes-on-

hingesugulane 

Mattheus,  Ave.  Uuem  noortekirjandus  ja  selle  käsitlemisvõimalused  koolitunnis.

www.eeselts.edu.ee/www/v1/?download=Kevad2010_Mattheus_Noortekirjandus.

Merilai, Arne, Saro, Anneli, Annus, Epp. Poeetika. Tartu Ülikooli Kirjastus 2003

Talinurm, Heli. Ene Sepp esitles esikteost „Medaljon“. Nädaline 21.02.2009 http://dea.digar.ee/cgi-

bin/dea?a=d&d=nadaline20090221.1.3&srpos=3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU

%7ctxTA-ene+sepp+esitles+

http://www.eeselts.edu.ee/www/v1/?download=Kevad2010_Mattheus_Noortekirjandus
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=nadaline20090221.1.3&srpos=3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7CtxTI%7CtxAU%7CtxTA-ene+sepp+esitles+----------
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=nadaline20090221.1.3&srpos=3&e=-------et-25--1--txt-txIN%7CtxTI%7CtxAU%7CtxTA-ene+sepp+esitles+----------
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https://sobranna.postimees.ee/2681592/kes-on-hingesugulane


EESi TOIMETISED

I 2003 Kirjandusõpetus põhikoolis 

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

A. Kitzbergi „Libahunt" 9. klassis (Heily Soosaar)

E. Bornhöhe „Vürst Gabriel” 9. klassis (Külliki Kask, Aime Klandorf, Piret Järvela)

J. Parijõgi „Teraspoiss” 7. klassis (Piibe Leiger)

J. K. Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi” 6. klassis (Ivika Hein)

Aidi Valliku jutustus „Kuidas elad, Ann?” 7. klassis (Sirje Nootre)

II 2004 Kirjandusõpetus põhikoolis

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

C. Nöstlingeri, „Vahetuslaps” 6. klassis (Tiia Oidram)

E. Bornhöhe, „Tasuja” 7. klassis (Aime Klandorf)

W. Goldingi, „Kärbeste Jumal” 8. klassis (Piibe Leiger)

O. Wilde, „Õnnelik Prints. Granaatõuntest maja” 8. klassis (Liivi Reinert)

L. Koidula, „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola” 9. klassis (Sirje Nootre)

III 2005 Kirjandusõpetus põhikoolis

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

R. Kiplingi „Mowgli“ 5. klassis (Mare Hallop)

O. Lutsu „Kevade“ 7. klassis (Merle Pindmaa)

O. Lutsu „Kevade“ 7. klassis (Anu Helemäe)

O. Lutsu „Kevade“ ja J. K. Rowlingi „Harry Potter ja tarkade kivi“ 7. klassis (Anu Helemäe)

IV 2006 Kirjandusõpetus gümnaasiumis I

Koostaja-toimetaja Heily Soosaar

V 2008 Tervikteoste käsitlemine põhikoolis

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

Helga Nõu „Tõmba uttu!” 8. klassis (Ivika Hein)

Enn Kippeli „Meelis” 6. klassis (Tiia Kessel)

Silvia Rannamaa „Kadri” 5. klassis (Eve Kärsna)

Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused“ 5. klassis (Helge Maripuu )

Andrus Kivirähki „Sirli, Siim ja saladused“ 5. Klassis (Piibe Leiger)



VI 2011 Tervikteoste käsitlemine gümnaasiumis

Toimetaja Heily Soosaar

VII 2013 tervikteoste käsitlemine põhikoolis

Koostaja-toimetaja Krista Mägi

Astrid Lindgreni „Röövlitütar Ronja“ 5. klassis (Pille-Riin Pukk)

Eno Raua „Kalevipoeg“ 5. või 6. klassis (Pille-Riin Pukk)

Silvia Rannamaa „Kadri“ 5. klassis (Pille-Riin Pukk)

MUUD EESi VÄLJANDED

2009 Naudi õpetamist! I

Töölehed eesti keele õppimiseks, harjutamiseks, kontrollimiseks.

Autor-koostaja Viivi Läll. Toimetaja Krista Mägi.

2012 Naudi õpetamist! II

Keelemängud 

Koostaja Tiiu Puik. Toimetaja Krista Mägi

2015 Naudi õpetamist! III

Lugemiskontrollid

Autor Külliki Kask. Toimetaja Krista Mägi

2017 Naudi õpetamist! IV

Mängime neid lugusid

Autor Piibe Leiger. Toimetaja Krista Mägi

http://www.eeselts.edu.ee/www/v3/wp-content/uploads/2017/01/Naudi-%C3%B5petamist-IV-kaas-1.pdf
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