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Tööleht 5.-8. klass

STEND „“TÕDE JA ÕIGUS“ – EESTI TUNTUIM LUGU“
1. Tutvu stendi materjaliga ning leia omadussõnad. Jaga need “Tõe ja õiguse” osade kaupa tulpadesse. Missugusesse
tulpa saad enim sõnu?
I osa

II osa

III osa

IV osa

V osa

STEND „“TÕE JA ÕIGUSE“ KIRJUTAMINE
KIRJUTAMINE“
INE“
2. Mille poolest erines teose III-V osa kirjutamine I-II osa kirjutamisprotsessist? Mida sellest järeldada?
3. Missugused tegusõnad seostuvad kirjanike kirjutamisstiiliga?
Missuguste tegusõnadega kirjeldab
Anton Hansen Tammsaare teisi kirjanikke

Missuguste tegusõnadega kirjeldab
Anton Hansen Tammsaare enda kirjutamisstiili

4. Kui mõtled enda kirjutamisstiili peale, olgu tegemist vaba aja kirjatöö või koolis tehtuga, kuidas kirjeldaksid end
kirjutajana sina, missuguseid tegusõnu kasutaksid.

5. Mitu lehekülge oli “Tõe ja õiguse” I osa käsikirjas?
6. Mis sai “Tõe ja õiguse” I osa käsikirjast?
7. Mis valuuta oli Eestis käibel ajal, mil Tammsaare sai “Tõe ja õiguse” I osa eest honorari? Kui palju ta honorari
sai?

STEND „MONUMENTAALSED TEGELASKUJUD“
TEGELASKUJUD“
8. Mis olid Andrese ja Pearu prototüüpide nimed?
9. Mis on salakivid, mida tekstis mainitakse?
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STEND „“TÕE JA ÕIGUSE“ PROTOTÜÜBID
10. Kas Tammsaare kodutalus käis ajalehti? Nimeta praegu ilmuvatest lehtedest kolm päevalehte.
11. Miks ei öelnud Anton Hansen Tammsaare oma lugejatele, kes on Pearu prototüüp? Sõnasta eetiline
põhimõte, millest lähtudes ta selle otsuse tegi.
12. Võrdle Vargamäe Andrese ja tema prototüübi Peeter Hanseni lugemisharjumusi. Kuidas on kirjaniku isa
lugemishuvid teoses teisenenud.
13. Mille poolest Tammsaare isa Peeter Hansen erines ümbruskonna talupoegadest?

STEND „VETEPERE ELANIKUD, „TÕE JA ÕIGUSE“ PROTOÜÜBID XIX SAJANDI LÕPUL
14. Kui kirjandus peaks olema meile õpetuseks, siis kuidas on Tammsaare elu seotud “Tõe ja õiguse” looga?
Anna sellele oma hinnang.

STEND „TAMMSAARE SÕNAD „TÕE JA ÕIGUSE“ KOHTA
Intervjuu Päevalehele
15. Millele keskendus Tammsaare romaani “Tõde ja õigus” kirjutades? Miks?

Uks ajalehetekstidega
16. Kui kaua kirjutas Tammsaare romaani “Tõe ja õigus” esimest osa?
17. Kui kaua aega kulub selle järjest lugemisele?
18. Kui arvestada, et Tammsaare kirjutas teost iga päev varahommikul kella viiest väikeste vaheaegadega õhtul
kella üheteistkümneni (ehk siis umbes 14-15 tundi päevas), siis arvuta välja, mitu korda on kirjutamisprotsess
lugemisest aeglasem.

Tammsaare sugupuu
19. Millised on Tammsaare isaliinis levinumad mehenimed? Millised olid emaliinis levinumad naisenimed? Mida
imelikku märkad naisliini nimede kirjutamise juures?
20. Kasuta nimede statistikat http://www.stat.ee/public/apps/nimed/. Kui populaarsed on eelmise ülesande
vastuse nimed praegu Eestis? Millistes maakondades kõige populaarsemad?

AITÄH, ET KÜLASTASID TAMMSAARE MUUSEUMIT VARGAMÄEL!

