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Algebra.

„-..,.< See on raamam sisu. Sellest näeme, kuida see raamat aegapidi
algebra eht sügawama rehkenduse kunsti sisse wiib, aga siiski seda wäga lühidelt
teeb. Kes hariliku rehkendustega tuttaw on, see leiab selle raamatu juhawsel
wäga kergeste teed, oma tundmist algebra teaduses laiendada ja pöhjandada.
Soowida on, et ütski nieie noortest koolmeistritest seda raamatut pruukimata ei
jätaks. Tänu olgu wälja-andjale waewa eest ja muretsegu aga weel teisi jagust
taga järele."
Sakala.
„Kuida geometria igale arwamisele (mõttele) põhjust nõuab, nii nõuab
algebra üleüldist mõtlemist, mis mitte enam üksiku arwu külgi köidetud ei ole,
nagu rehkendamises, waid mi* antub piirides iga arwu kohta sünnib. Seepärast
on algebra wäga tubli waimuharija. mispärast meie soowime, et mitte üksi
^arwusõbrad", nagu kirjanik eeskõnes ütleb, waid et kõik hariduse sõbrad selle
tauni raamatu lätte wõtaksiwad ja tubliste läbi õpiksiwad. Kes seda teinud, see
saab meie ütelust tõeks kinnitama. Kirjanik annab wiies peatükis „neli rehkendust" nimeta ja nimega täisarwudega, wastaliste arwudega, tähtedega, kümnendik,
murdudega, tähtede murdudega ja lõpeks algebra wõrdlusi, keerdülesandeid.
Need harjutuskonnad on lühikesel, aga wäga selgel korral rahwakooli õpetuswiisi
nõudmiste järele kokku seatud, nii et agar õppija ka ilma juhatajata neist jagu
wõib saada. Seadused ja juhid on näituste waral sõnaga üteldud, mis õppijale
suureks kergituseks on. Võrdluste wiisidest on ainult kolm antud, .nisga täieste
läbi saab. tui ka neljas, «Prantsuse wiis", mõne järgmise tüki juures sündsas
oleks. Soowida on, et kunstsõnad ees otsas, kus nad seletatud saawad, suurema
tähtedega trükitud saaksiwad. Ka oleks õppijal kasulik, kui ta iga keerdülesande,
peale arwude, ka tähtedega wälja rehkendaks, mis tarwis raamatus tähed puuduwad. Kummagis ja kummagist asemel seisab eksiteel kummaski, ja kummastki.
Paber ja trükk on ilus, hind aga wahest natuke suur. — Ka sellest kirjast wõime
rõõmuga ütelda, et ta meie kirjanduses tänuwäärt ja tähtjas samm on. Soowigem. et lirjanit meile selt põllult weel teisi õpetusi tooks."
Koolmeistri käsiraamat.

Arwuwald I I . Neljaliikme ja ruumi arwamine ning wördlused ruut- ja järg-arwudega.
„@narn kui aasta eest ilmus Tartus Kirjameeste Seltsi toimetuste numbri
all J. Kurrik'» „Algebra oma a l g u s ö p e t u s t e g a " , see on pootstawide
rehkenduse õpetus, kui esimene sellesarnane õpetuse raamat Eesii-teeles. Et
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sarnane esimene töö mitte kerge ei ole, on juba ise-enesest arwata, sest muidu
oleks meil ehk sääratseid raamatuid juba küllalt olnud. Sellepärast on meie
kohus, niisugust tänuwäärt tööd rõõmuga wastu wõtta ja seda ka tõeste omaks
kasuks pruukida, muidu kukuks see uus hea seeme palja pae peäle. Arwude läbi
sunnitakse inimest wägisi õieti ja põhjuste järele mõtlema, ja kes sellel teel tutwals on saanud, selle mõtted ei lähe muus elutallituses ka mitte naljalt sassi.
Oleme nüüd „Algebra oma algusõpetustega" hakatust teinud, siis on
auus wälja-andja selle eest muretsenud, et meie selle tee peal weel teise suure
sammu edasi wõime astuda. Praegust on jälle..Arwuwald II. j a g u : neljaliikme ja r u u m i arwamine ning wördlused ruu't- ja j ä r g - a r w u d e g a "
Tartus 28. Iusti trükikojas wälja-andja kuluga wälja tulnud. Raamatu õpetuse
sisu on 106 lehekülge suur, hind selle eest köidetud 65 kop*). Mõned wõiwad
ehk arwata, et fee hind selle raamatu kohta liig oleks; neile pean aga tunnistämä, et see mitte nõnda ei ole. Kes niisugust tööd tunneb, milles fee raamat
on kirjutatud, see mõistab ka selle töö raskusest lugu pidada, mis mitmekordne
sellesarnane hind ära ei wõi tasuda. Kui keegi peale seda ka teab, mis trülikulu
maksab, ja et niisugust aruldasi õpetuse raamatuid mitte mitme tuhande kaupa ei
trükita, mis läbi neid odawalt iga karjapoisile wõib katte anda. nagu muid tühje
jutu raamatuid, — see teab ka, kui igawalt see korraga wälja antud summa
kopikate wiisi tagasi tuleb, — ja õnnelik on wiimaks wälja-andja, kui tema oma
wäija-antud trülikulu ükskord kätte saab; töö waewast pole weel juttugi. —
Mina arwan aga, et mees ühe mehise raamatu eest hinda milgi wiisil kalliks
ei p e a . . .
Mis üleüldse senna weel ütelda on, on see, et õpetus seal õieti lihtsalt ja
kergelt alustab ja aegapidi ikka sügawamale tungib, nii kuida meie wälja-andja
teiste tööde juures juba tundma oleme õppinud. . .
Kaswagu ikka meie arwuwald!"
Sakala.
„ . . . Enne aga kui keegi selle (J. Tülfi) wiisila raamatu kallale lähäb,
peab ta tingimata „ I . Kurrik, Arwuwald I I . Neljaliikme ja ruumi
arwamine ning wördlused ruut- ja järg-arwudega" ostma ja ta ilusaste
läbi rehkendama. Seesama Kurrik'u raamat on wäga osawalt, a r u saadawalt. lühidelt kokku pantud, ning peaks seesama iga rehkenduse
sõbra oma olema."
Sakala.

Za$tt arwuwald I. Arwamise ABT.
„ . . . Õpetuse wiis on tähtjas, õpetaja osawus aga weel palju tähtsam.
Seda aga nimetan ma siin sellepärast, et räägitaw raamat, mis kõige sündsamini
ülesannete loguks oleks pidanud nimetatud saama, wistist seks on ilmunud, et
ta kindlas sammus kergemalt raskemale minna tahab, mis tal la häste lorda
läinud. Kergel wiisil ja näitlikult saawad arwud 1—10, siis 1—20 ja wiimaks
1—100 igas neljas rehkenduses läbi wõetud, kuida seda kõik paremad Sakste
kooliraamatud teewad.. . Õigestkirjutus ja kirjakeel seisawad Eesti Kirjameeste
*)

Alandatud hind on nüüd 50 top.
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Seltsi põhjusel. Ülesanded ou kerged ja kenad ja harjutuskonnad oiges korras.
Küla, ja wallakoolid, kes noorte lastega rehkendamist hakkawad, wõiwad seda
raamatukest wististe palju kasuga pruukida."
K o o l m e i s t r i käsiraamat.

Laste arwuwald I I . Täisarwud.
„Igamees, kes soowib, et Eestirahwa teadus jõudsaste edeueks, see rõömustab ka igakord selle üle, kui ta kuuleb, et Eesti kirjade hulgas jälle mõni
hea raamat Eestlaste teaduse kasuks on wälja tulnud. Niisugune raamat on
hilja aja eest Tartus, Schnakenburg'! trükikojas ilmunud: „ L a s t e a r w u w a l d " .
I I . anne. Täisarwud. Kirja pannud J . Kurrik. Nimetatud raamatu sisu on
kolmes peatükis mõistlikult kokku seatud.
Esimeses peatükis saawad „ n e l i arwamist t ä i s a r w u d e g a " korralikul
wiisil rohke peast-, keerd- ja kirjaliku ülesannete kogul igale õppijale nõnda pakutud, et tema kergeste oma rehkendamise teadust edendada ja sellega ühes oma
mõtete selgust ja terawust kaswatada wõib. Nõnda korralikult, kuidas esimeses
peatükis neli arwamist täisarwudega on kokku seatud, nõndasama korralikult on
ka teises peatükis ,,mõõtude a r w a m i n e " ja nende ü m b e r m u u t m i n e kokku
sünnitatud. Ülesanded on selles peatükis enamaste igapäewasest eluläigist kogutud ja nendega iga õppijat rehkendamise eluteele osawaste juhatatud.
Kolmandas peatükis on „ a r w a m i n e ühe k a u d u " rohke ülesannetega
kirjas, see on: ühe peält m i t m e peäle k a s w a t a m i s e ehk j a g a m i s e l ä b i ,
nõndasama jälle: mitme peält ühe peale k a s w a t a m i s e eht jagamise
l ä b i . Need ülesanded on mitmesuguse eluseisuse tallitustest kokku korjatud ja
sellepärast on nende sisuga kasulikud õpetused igale õppijale ette pandud.
Ülemal nimetatud raamat on 88 lehekülge suur ja teda peab asjatundja
tema korraliw ülesannete lokkuseadimise ja paraja õpetusmateriali jautamise
pärast igale rehkendamise õpetajale ja õppijale just sellepärast soowima, et Eestikeeles weel mitte niisugust korralikku rehkendamise raamatut ei ole wälja antud."
J . T ü l k , Sakalas.

..Raamat olla kauniste kokku seatud ja kõlbada koolilaste ülesannete
raamatuks." (Dr. Vt. W e s t e ) .
Eesti Kirjam. Seltsi aaötar.: XXIV. protokoll.

Turnimise raamat I.
„ . . . Kui tähtjas seesugune raamat meie koolielule on, saab meile kõige
selgemine silma paistma, kui paar tükki ette pandud raamatu sissejuhatamise
kõnest siin ära trükime. . . Niipalju nimetatud raamatu eeslõnest. See raamat
annab sellest teaduslikku õpetust, kuidas ihuliigete harjutamist ehk turnimist kooIides käsile tuleb wõtta."
Sakala.
ühe raamatu wälja-andmist wõib üksi seega wabandada, et raamatut
tõeste tarwis oli, ning tänu ja auu selle mehele, kes tarwitawa raamatu häste
teinud. Ülemal nimetatud turnimise raamatut läbi lugedes leidsin ma, et raa-
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matu kirjutaja turnimisega harinenud ja oma raamatu sisu kui ka sisu arajautamise poolest tõeste kõlblikult on kirjutanud. . . Et ma ise turnimise koolmeister
olen ja mõnda osawat Saksakeeli turnimise kirja ja kriitikat nende üle olen lugenud, sellepärast wõin ma seda jagu J . K. turnimise raamatust päris heaks ja
kõlblikuks kiita ja igale turnimise sõbrale ja koolmeistrile soowida. Ma soowin
ka, et see raamat turnimise armastajaid sünnitaks ja meie koolmeistrilele armsaks
saaks ning et iga noor Eesti koolmeister ise kas enam ehk wähe,» ka turnijaks
püüaks saada. . ."
E e s t i Pos t im ees.
„ . . . Siia — (raamatu eeskönele) — ei ole meil muud ühtegi juure
lisada, kui: saagu need tähtsad sõnad surnult paberilt elawaks teuks meie tallil
isamaal! Ja selleks wõiwad nad saada, kus meil nüüd tarwiline juhatus käes
on. . . Kõige suurem töö on kirjanikul selle uue õpetusraamatu kallal wististe
turnimise kunstütelustega olnud, mis toguni uuelt pidiwad walitud ja sünnitatud
saama. Meie suureks rõõmuks on aga see raske töö häste korda läinud. Sõnad
kui arendus, rent, rind, rong. seis, lahk, renttond j . n. e. on Eesti sõnad ja
tähendawad turni-harjutust ilma suure seletuseta wäga häste. Sõna asemele
„marssima" ja „marf3" oleks wististe mõni kohane meie keele sõna leida wõidud.
Harjutused ise on kõige kergemad ja tarwilisemad, ilma milleta mitte raskemate
kallale minna ei wõi. Lõpetuses on tarwilitumad turnisõuad Wene-keelde ümber
pandud, et tarwilisel korral antud harjutusi ta Wene-keeli juhatusel teha wõib.
Paber ja trükk on süüta, muud tui soowida on, et tunstsõnad eestotsa suure
tähtedega trükitud saaksiwad. . ."
Koolmeistri käsiraamat.
„ . . . Raamat on iseäranis koolidele kirjutatud, aga selle järele wõib
igaüks noor mees ise oma keha painutada ja harjutada, ja sellepärast ärgu jätku
seda raamatut ütski koolmeister ega muu noor mees enesele muretsemata. Naamatu keel ja kõne on wäga selge ja arusaadaw, eht seal küll ka mõned sõnad
ette tulewad, mis uue asja peäle seatud, la mitte igapäewased ei wõi olla.
Õpetustükid on l^õik kerged ja wõiwad rõõmsa mängu wiisil läbi tehtud saada."
Sakala.
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JuHtfonct.
„Öpetuse töö kohta on järgmised põhjused mõõdu--andjad:
1) iiõik õpetus olgu selge ja tõsi — sisu tui ka ettetoomise poolest. Sellepärast ärgu andku koolmeister iialgi üht tundi ilma ettewalmistamata, ta rääkigu
lühidelt ja tuumakalt, pangu ennast üleüldse alati tähele.
2) Koik õpetus peab näitamise waral selguma ja laste jõuu kohta paras
olema. Sellepärast hoidku koolmeister palja masina-kombelise pähä-õppida-laskmise
eest, ta katsugu laste õppimise himu ikka elawal hoida, nimelt suure tahwli tarwitamise läbi, ärgu rutaku liialt edasi, korratu sagedaste.
3) Koik õpetus olgu kaswataja ning nõnda seatud, et lapse jõuud terwina
loomulikult ja ühtlasi sharmonisch) haridusele jõuaksiwad. Sellepärast nõudku ja
harjutagu koolmeister — alati laste wastu ühetasa lahkeks jäädes — kanget
koolikorra tähelepanemist, usinat sõnakuulmist, kõlblikku elukombet, ta olgu kasin
kiitmises kui ka täitmises, ja pidagu kõigest õpetusasjast ühetasa lugu."
(Liiwimaa Ülema-maakooli-kohtu õpetusplaanid. 1874. § I).
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inimene on kõige peält ja iseäranis selleläbi elaja-loomast
ülem, et ta mõtelda ja r ä ä k i d a wõib. Sellepärast teeb
juba inimlik auu meile kohuseks, mõtlemise ja rääkimise annet
ja osawust hoolega ja hästi harida. Koolid on noore-põlwe
harimise tarwis seatud asutused; kooli ülesanne on sedamööda
nimelt ka mõtte ja keele harimine. Keelt, mida laps (rahwas)
räägib, hüütakse tema emakeeleks, sest et ta seda ema suust
kõige esite on kuulnud ja rääkima õppinud. Emakeele, s. o.
meile G es t i - keele kohta on Liiwimaa Ülema-maakooli-kohtu
^ õ p e t u s - p l a a n i d e " järele meie maa rahwakooli ülesanne see,
et koolilapsed peawad õppima „teise inimese mõtetest, mis
s u u - s õ n a l ehk kirjalikult a w a l d a t u d , aru s a a m a " ja
Peawad ^osawaks saama, enese ehk teiste m õ t t i d s u u sõnal ja kirjalikult w õ i m a l i k u l t õigeste (correct) a w a l dama." Selle Õpetuse liiki on arwatud ^harjutused r ä ä kimises, lugemises ja k i r j u t a m i s e s . " (§ 16). Kihelkounakooli õppijate käest nõutakse weel peale selle „ r a h w a k i r j a n duse^ (der nationalen Literatur) kõige p a r e m a j a u t u n d mi st." (§ 36).
Emakeele harimise kohta on neis paragrahwides ü l e üldine õpetuse m ä ä r täieste kaswatusteaduse põhjusel selge
sõnaga ära tähendatud. — K u i d a s tuleb koolilapsi selle
m ä ä r a l e s a a t a ? Seda küsimist silmas pidades katsuma
järel-seiswates peatükkides Gesti-keele harimise, nimelt k i r j u t a m i s e õpetuse tarwis teed otsida. Kuid koolmeistri töö

—

VIII

—

kergituseks ei ole eesseisaw raamat mitte kirjutatud, waid fool*
meister leiab selle raamatu juhatusel kirjutamist õpetades, et tal
rohkeste tööd teha on — a$a tõsist, tulusat tööd. Teisiti
see ei wõigi olla. Sest kuida oleks see wõimalik, et koolilapsed
kui elawad hinged ilma koolmeistrita surnud raamatu järele
masina kombel tööd tehes nii kõrge määrale jõuaksiwad? Koolmeistri waimus peab kõik õpetus elawaks saama, üksnes siis
harib ta koplilaste pead ja südant. Nii kui laps ihulikult
kaswab ja kosub selleläbi, et ta parajat toitu parajal ajal ja
parajal mõõdul sööb ja ära seedib, nii peab ka tema waim
kaswama tundmise ja tahtmise poolest paraja õpetuse ja harjutüse läbi. Igal ajal, igas tükis olgu õpetus sisu ja koore
(kombe) poolest niisugune, et ta laste mõistust walgustab, meelt
soojendab, tahtmist karastab. Koolmeister peab igas koolitunnis
— ka kirjutamise õpetuses — laste o s a w õ t m i s t (õppimise
himu, tööhimu) äratama, elustama, elawal hoidma. Õpetus
kihutagu last, et laps ise o m a - j õ u d u tööd teeks. Üksnes
hoolika koolmeistri alalise, osawa juhatuse all saab sündima, et
lapsed tundmises ja wõimises kindlal sammul edasi jõuawad ja
hariduses kaswawad.
Et niisugune töö sigineks, seetarwis peab koolmeister esiteks
oma koolilaste mõistust, wõimu :c. täieste tundma, ta peab
teiseks õpetatciwat asja läbi ja läbi ise mõistma ja ennast iga
öpetastunni peale hoolega ette walmistama.
Meie lõpetame omad üleüldised tähendused — lootes, et
mõistlik m õ i s t a b , a r u k a s s a a b a r u .

Esimene

peatükk.

Tähestiku õppimine.
A. Õpetuse määr. ( M s ? )
Weikesed ja suured k i r j u t u s e t ä h e d tulewad lastele
kätte õpetada ja harjutada, nii et lapsed neid tunnewad ja teha
oskawad, ja et nad ühtlasi ka ära tunnewad, missugune trükitäht ja kirjutuse täht teineteise kohased on. — Kolmest küljest
Peab asi lastele selgeks saama:
1) Lapsed harjugu tähti wöimalikult i l u s a s t e kirjutama
(eeskirja järele).
2) Lapsed õppigu tähti õiges te kirjutama, nii et nad
iga tähte ja tema jagusid a l a t i eeskirja kujuliselt teewad, niisama ka, et nad näituseks k ja g, t ja d, P ja b, i ja j , õ ja ö
healte ja nende tähtede wahele mõistawad wahet teha.
3) Wiimaks peab iga laps mõistma tähestikku peast
lugeda ja üles kirjutada, nii kui ka üksikuid tähti sõnadeks
ühendada.
L i s a . A r w u t ä h t i (numbrid) sünnib rehkenduse tundides õpetada ja harjutada. (Selle kohta waata: „Laste a r w u wald I.", lehek. 7).

B. Õpetus ise. (Auidas?*)
Gestähendus. Igal lapsel peab olema: t a h w e l , k r i h w e l ,
l i i n eal, t a h w l i puhis. Tahwel ei tohi katkine ega ilma
raamideta olla; krihwel olgu nii pikk, et seda kirjutades sule
*) M i s p ä r a s t ? — oleks t o l m a s küsimine (D). Selle küsimise Peale
Peab koolmeister ise iga tüki ja tükitese kohta enesele selget ko?tust mõistma anda.
(Kmlil, Kirjutamise öpetu?)
1
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moodi wõib käes hoida; liineal ei pruugi mitte pikem olla, kui
et pikutt üle tahwli ulatab; tahwli pühis olgu igakord enne
tunni algamist niiskeks tehtud. (Koolmeister waadaku terawaste
selle peäle, et keegi tahwlit teisiti ei puhasta, kui puhisega).
Esimene

samm.

Weikesed tähed.
Tähendus. I k k a olgu lastel kirjutades selg sirge, rind
lauast lahti, üksnes pea ette-poole painutatud; mõlemad
käed olgu poolest küünarpärast saadik laua peal, õlad ühekõrgufel, jalad põlwest täiswinklis ja tallaga wastu põrandut.
Ikka hoidku lapsed kirjutades krihwlit (sulge) pöidla, esimese
ja keskmise sõrme wahel nõrgaste kinni — mitte pigistades,
krihwli (sule) hoidjad sõrmed olgu kergeste painutatud —
mitte konksis.
Need tükid nõuawad iseäranis eestotfa, aga ka pärastpoole, alalist harjutamist.
1) lapsed tõmmaku jooni. Jooned, mida iga laps üksnes
silma waate juhil peab tõmbama, olgu (esiotsa) kõik üksteisest
ühekaugusel ja umbes nii kaugel:
!

Koolmeistri ülewaatamise ja juhatamise all kustutagu laps jooned, mis
halwaste tõmmatud, maha ja tõmmaku -»
Ufa jälle uued, — kuni kõlbama hakkawad.
2) Lapsed loewad aabitsast (trükitud): i. Koolmeister
astub suure tahwli ette ja ütleb: Pange tähele, nõnda tuleb i
k i r j u t a d a , — ja kirjutab i; pärast niisama ka n ja n. Üks
joonte-wahe jäägu ikka tühjaks — peade jauks —, ttfy wahe
peale kirjutatagu.
I g a kirjutustunni algusel sünnib läbi harjutatud tähti
k o r r a t a : laps nimetagu kirjast iga tähte ja näidaku aabitsast
nende kohaseid trüki.tähti.
3) T a k t i j ä r e l e k i r j u t a m i n e . Koolmeister näitab
suure tahwli peal ja seletab: Kui üks loetakse, siis liitugu
krihwli (sule) ots ü l e s p o o l e , kui kaks, siis a l l a p o o l e .
Näituseks, kui i takti järele kirjutatakse, siis tuleb lugeda:
l _ _ 2 - i — 2 ! (Wiimse „kaks" ajal tehakse i-le pea otsa).
Algusel ütelgu koolmeister: n ü ü d ! Seda sõna kuuldes peab
iga kirjutaja krihwli (sule) õtsa paraja kohta (tahwli, paberi
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Peäle) walmis seädima, mis peale siis takti-lugemine ja kirjutamine kohe algab. Takti lugegu esite üksnes koolmeister; ta
ütelgu üks ikka tasamini ja kaks w a l j u m i n i ja walwaku,
et iga laps ka tõeste taktis kirjutab, — siis lugegu koolmeister
ja lapsed ühtlasi, wiimaks üksnes lapsed — hulgani ja lõpeks
Pingi-kaupa. — Lastele olgu asi selge, et krihwel (sulg) taktisõna ajal nutte äkitselt ei pea edasi nihkuma ja wahe-ajal
silmapilguks jälle seisatama, waid selle liikumine (kirjutamine)
olgu a l a l i n e , sest takti-lugemisega määratakse aeg ära, mille
sees üks täht oma jagudega ehk ka üks sõna kõigil ühtlasi peab
walmis saama. Nii parajaste harjugu iga laps kirjutama, ka
siis, kui takti ei loeta. Seks sünnib takti järele kirjutamist
esiotsa sagedaste harjutada.
4) Nüüd õppigu lapsed nelja joone tõmbamist, —
jällegi silma juhil: keskmine wahe olgu natuke kitsam,
kui pealmine ja alumine, mis teineteisega ühelaiused peawad
olema. T a h w l i peale kirjutades olgu jooned umbes nii laiad:
Joonte wahed __..
on oma laiuse poolest —
üksteise wastu siis I I
.
__
Parajad, kui kesk- —
m i n e wahe kaks
(mitte üks), p e a l - - •
__
mine ja alumine "
kumbki kolm mõõtu lai on.
Paberi peale
tõmmaku lapsed ikka
just nii laiad jooned:
5) Tähti sünnib nende suguseltside kaupa käsile wõita —
kergemalt raskemale minnes: t, l, b.
Näituseks s õ n a d , mis iga tähega järjest sünniwad barjutada: t u i , t ü l i , lubi.
6) [c] e, o, ö, ii, a, ii, d, [q];. — üle, t o o l . tõbi,
töö, t a l a , l ä b i , tõde :c.
Tähendus. Wõerad tähed jäetagu esiotsa wahelt wälja.
I*

7) r, n, [to] w, tn, p, h, k; — uni, mõla, mürin,
wäraw, häda, kukk. põhk.
8) j , g, M , — f. [f], — Ü, [5. $]; — ja, jogi,
uus, süsi.
9) Nüüd tuleb tähestik pähä õpetada — nelja tähekaupa:
*, b, d, e, — & h, i, j , — t,- l, m, n, — o, p, r, s (s),
— i, n, w, — ä, ö, ö, n.
Siis lastagu lapsi weikest tähestikku peast üles kirjutada.
Ka lastagu lapsi nüüd t r ü k i - k i r j a järele kirjutama
hakata; niisuguseid tukka (silbisid, sõnu), kus suuri tähti ette ei
tule, kirjutagu nad aabitsast oma tahwlite Peale (ikka n e l j a
joone wahele). — Selle kõrwal wõetagu ühtlasi ka järgmine
samm käsile.
T e i n e

samm.

Suured tähed.

[€], O, O, Ö, [CV], G, E. U, Ü. [V], W, [Y],
J , [*, Z], A, Ä, N, M, &, H, K, X, [0?], P, B,
R. S, L, D.
Söntld (nimed!*): Cornelius; Oktober; Olimägi;
Öttiugen; Quintilian; Gabriel; Glieser; Uria; Ülenurme; Vespasianus; Webruar; Akatan; Jerusalem;
Xerxes; Zoroaster; Arabia; Ätna; Nebukadnetsar;
Markus; Immauuel; Helweetsia; Kärmel; Taara;
Fabius; Pariis; Britannia; Ruben; Samuel; Leonidas; Darius.
Peast tuleb nüüd üles kirjutada suur tähestik, — siis ka
suur ja weike tähestik ühendatud: A, a, B, b :c.
Trüki-kirja järele lastagu lapsi nüüd niisuguseid tukka
(aabitsast) ära kirjutada, kus ka suuri tähti ette tuleb. Selle
juures tuleb terawaste järele waadata, et lapsed ühtlasi ka kõik
kirja wahemärgid üles tähendawad.
*) Nimesid laslu koolmeister weel rohkem kirjutaba — piibli, lugudest,
maade-teadusest, ajaloost :c. jta ise oma nime (risti- ja sugu-nime) õppigu iga
laps kirjutama.
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T e i n e peatükk.

Tönalujude tähelepanemine.
A.

Õpetuse

määr.

Lapsed peawad osawaks saama:
1) sõnu (ütlusi) trükitud raamatust ja kirjutatud
eeskirjast öigeste ära kirjutama;
2) etteütlemise järele tuttawaid ja kergeid tukka
öigeste kirjutama;
3) pähä õpitud tukka peast öigeste üles kirjutama.
Seks tuleb lapsi harjutada: terawaste nägema — seda,
missuguste tähtedega silma ees olcw sõna kirjas on; terawaste
kuulma — seda, missugustest healteft kõrwa kostja sõna koos
on; terawaste meeles pidama — seda, kuidawiisi sagedaste
nähtud (ja kuuldud) sõnad kirjas näha on.
Ühtlasi olgu kõik, mis lapsed kirjutawad, nimelt aga, mis
nad eeskirja järele kirjutawad, i l u s k i r j a harjutamine.
Ütluste kirjutamine, mis lastel üksiku sõnade kirjutamise
asemel nüüd käsil, peab neile esialguseks harjutuseks olema, et
nad päraft-poole osawaks saawad, sõnu mõtete wälja-ütlemiseks
ise kokku seadima.

B. Õpetus ise.
Gestähendue. Kui meie õpetuse siin jälle sammudesse jautanie,
siis ei täheuda see mitte, et nagu peaks järgmine samm alles
siis käsile tulema, kui eelmineja juba möödas on, — waid
koolmeister wõib töö-wahetuseks kõrwu käia lasta seda, nüs
siin järestikku on.
Esimene

samm.

Ärakirjutamine.
T ä h e n d u s . Need lapsed, kes juba paremini hakkawad kirjutama,
saagu itta järjest luba, ü h e joone peale kirjutama hakata,
kuid jooned olgu üksteisest nii kaugel, nagu nelja-joonte hulgas
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iga kolmas joon, ja kiri olgu niisama suur, uagu nelja joone
wahel. —- Eeskirja jä-rele kirjutades peab aga igaüks
nelja joone wahele kirjutama.
Pärast-poole lastagu neid, kes ilusamini kirjutawad,
paberi peale kirjutama hakata, — aga üksnes seda, mis eeskirja järele kirjutatakse.

a) Lapsi lastagu kergeid tukka — tfitt loetud, siis ka
uusi tukka — aabitsast ehk lugemise raamatust ä r a kirjutada.
Koolmeister waadaku ikka terawaste järele, kas iga laps iga
sõna on õ i g e s t e kirjutanud ja kas kirja w a ^ e m ä r g i d ,
mille nimede ja tähendusega lapsed lugemise tundides peawad
tuttawaks saama, kõik on üles tähendatud. Kui laste töö esiõtsa weel wigaline, siis lastagu neid üht ja sedasama tükki
weel teist, kolmat korda (järgmistes kirjutustundides) ära
kirjutada.
Et lapsed tähelepanemisega harjuksiwad kirjutama, seks
lastagu neid tunni lõpul oma kirjutust ette lugeda — üks üht,
teine teist jagu. Enne aga kui laps ette näitama tuleb ehk
ette lugema hakkab, peab ta ise weel hoolega oma töö läbi
waatama (raamatu järele), ja wead, mis ta leiab, ära parandama. — Üleüldse juhatagu ja harjutagu koolmeister lapsi, et
nad oma wigadest i s e aru saama õpiwad; seepärast tõmmaku
koolmeister läbi waadates wigase sõnale üksnes üks joon alla ja
andku wea leidmine ja parandamine lapse hooleks.
d) Trükitud raamatust ärakirjutamise kõrwal peawad lapsed (teistes seks seatud tundides) ka eeskirja järele kirjutama
— nimelt seetarwis, et nad ikka järjest i l u s a m a t käekirja
harjuksiwad tegema. Seks kirjutagu koolmeister niisuguse kirjutüse (poole-) tunni jauks kriidiga suure tahwli peale üks lühike
\a t u u m a k a s w a n a - s ö n a — wõimalikult selgeste ja ilusaste! Seda lugegu lapsed tunni algusel lüksikult ja hulgani)
ja selle sõna täheudust seletagu koolmeister lühidelt paari

kohase küsimisega.
Sündsad wana-sõnad on näituseks:
Aegamööda asjad käiwad.
Rahu kosutab, waen kautab.
Söö, mis küps, — räägi, mis tõsi!
Hea sõna wõidab wõera wäe.
I g a l linnul oma l a u l ; igal mehel oma wiis.

—
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Koik on ikka sööma-päewa, ei ole kõik saama-päewad.
Keeletu peab wedama, mis meeletu peale paneb.
E i wirgal puudu tööd, ega laisal aega.
Tegijal tööd, magajal und.
Kui kõht täis. siis ci maitse leib.
Lehm lüpsab suust, kana muneb nokast.
Narri põldu üks kord. põld narrib find üheksa korda.
Sügise söödab, kewade kurnab.
Parem karta, kui kahetseda.
Täna kuld, homme muld.
Libe keel, kare meel.
Wana karu ei õpi tantsima.
Ära kiida ise-ennast, lase muud kiita!

Härga peetakse sarwist. meest sõnast.
KaksIõwa kiwi ei tee mitte häid jahu. >
SuuAeeb suure linna, käed ei kärpse Pesagi.
Aeg annab head nõuu.
Kus ei ole hirmu, seal ei ole armu.
Mida enam koeri, seda wcdelam lake.
Weerewa kiwi peal ei kaswa samblaid.
Õiguse wastu ei saa keegi.
Kuida töö, nõnda palk.
Kui töö tehtud, siis magus puhata.
Teine

samm.

E t t e ü t l e m i s e järele

kirjutamine.

Selle kohta on waja järgmisi tukka tähele panna ja täita:
1) Ette sünnib ütelda üksnes niisuguseid kergeid tukka,
mis lugemise j a ä r a k i r j u t a m i s e tundides j u b a on
käsil o l n u d ; sest etteütlemise järele kirjutades ei õpi lapsed
just mitte õiget kirjutust, waid peawad seda enam kätte kinnitama.
2) Koolmeister peab iga jakku kõiges üks a i n u s kord
ette ütlema — aegamööda — w a l j u healega — koguni
selgeste! Ta andku lastel parajaste aega kirjutada ja nöudku,
et lapsed ärgu tõtaku, waid selgeste ja ilusaste kirjutagu.
3) Sõnu, millest karta on, et lapsed neid õieti ei oska
kirjutada, lasku koolmeister wahe peäl, enne nende kirjutamist

lapsi Peast s i l b i - k a u p a l u g e d a , (näituseks: must-jas rii-e)
ja ka w e e r i d a (üksikult ja hulgani). Ta seletagu niisugusel
korral mõnda tükki, näituseks, et lühikene s üksnes s i l b i
(mitte üksnes sõna) lõpe otsa kirjutatakse, silbi ette otsa ja
keskele aga pikk f; et punkti järele ikka suur täht tuleb
teha :c. Ta nõudku ja harjutagu, et laps t ja d. P ja b
wahele w ä l j a rääkides stlgeste wahet tehku, (mitte sõnade
,kõwa" ja ^pehme" juure-lisamise läbi).
4) Ühe puhuga ei sünni pikemalt kui umbes y 4 tundi
kuni 20 minutit ette ütelda.
5) Kui etteütlemine otsas, fiis lugegu iga laps oma kirjutust weel kord läbi ja parandagu leitud wead. Peale selle
wõtawad lapsed raamatud lahti ja parandawad ise omad wead
raamatu järele ära. Ka wõib koolmeister lapsi w a s t a s t i k k u
üksteise wigafid ära tähendada lasta, mille tarwis tahwlid
ümber wahetatagu. Taga järele peab siis iga laps omad wead
ära tundma ja parandama. Selle juures peab koolmeister hoolega järele waatama, et tõeste kõik wead ära parandatakse.
Kolmas samm.
P ä h ä õpitud tükkide

üleskirjutamine.

1) Niisugused tükid on näituseks: mõned lühemad
luuletused ehk muud lugemise tükid lugemise raa*
matust; mõned k i r i k u - l a u l u salmid; mõni katekismuse
tükk ja pühakirja salm, mis lastele usuõpetuse tundides
sõna-sõnalt on pähä õpetatud. Sarnaseid peast üleskirjutamiseks
kõlbawaid tukka olgu koolmeistril seetarwis umbes 10 ehk 12
sündsas järjes üles märgitud.
2) Enne kirjutamist lasku koolmeister lapsi käsile tulewat
tükki peast l u g e d a , et näha saaks, kas tükk lastel ka tõeste
sõnast sõnani kindlaste peas on. Selle peale antagu lastele
üleskirjutamise kohta mõnda tarwilikku juhatust, näituseks: et
laulusalmi laulu-sõnade kaupa tuleb kirjutada, <iga rea peale
üks laulu-sõna); et iga laulu-sõna peab suure tähega algama :c.
3) K i r j a mahemärkide kohta ei wõi koolmeister siin
muidugi mitte keelcseaduslikku seletust teha, waid neid õppigu
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lapsed hea lugemise - õpetuse najal, kaswawa keele-tundmuse
waral õigeste tarwitama. Seks seletagu koolmeister, et näituseks komma sünnib teha, kus lugedes natuke wahet tuleb
pidada, nimelt ka sõnade ette: kui, et, waid, kes, mis, sest :c.,
ja p u n k t , kuhu üks mõte ehk lühem jagu seletust lõpeb te,
— Esiotsa olgu üleskirjutatawad tükid koguni lühikesed, ja nende
wahemärgid seletatagu suu-sõnaga ükshaawal läbi.
4) P a r a n d a m i s t wõiwad lapsed lugemise raamatust
wõetud tükkide kallal raamatu järele käsile wõtta. Muid tükka
peab k o o l m e i s t e r l a s t e g a ü h t l a s i parandama, mis nõnda
wõib sündida, et iga laps oma tahwli pealt järjest ühe sõna
j a siis selle tähed w a l j u healega nimetab (ehk ka sõna
weerib), kuna kõik teised ühtlasi loetawat sõna oma kirjutusest
järele waatawad; kes wõeriti ette luges, selle wiga parandatakse,
kes kuuldes omast kirjast wea leiab, peab selle jala peält ära
parandama. Kergematest sõnadest, kui need weel uuesti ette
tulewad, minnakse üle, ilma tähtede ette-lugemata. Niisugune
parandamise wiis nõuab koolmeistri ja laste poolt head osawust,
see ei ole aga mitte asjata. Muidugi mõista, wõib siin ka
tahwlite wahetamine aset leida. — Kui laste osawus lubab,
siis nimetagu koolmeister ise kirjutusest üksnes raskemaid sõnu
ja lasku lapsi neid oma kirja järele ette lugeda, ehk üksnes
mõne tähe ja silbi üle otsust anda. — Et koolmeister juba
kirjutamise ajal üksikuid kahwlid wagusi wõib läbi waadata ja
wigu ära tähendada, on isegi mõista.

Kolmas

peatükk.

Oigeftkirjutamiue mõistusega.
A. Õpetuse määr.
Lapsed peawad aru kätte saama, m i s p ä r a s t mõne silbi
sisst ü k s , mõnesse kaks laufahealelist, mõne sõna sisse üks,
mõnesse kaks umbhealelist kirjutatakse; nad peawad lühikese
ja p i k a , kerge (pehme) ja raske (kõwa) heale wahele
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mõistma wahet teha, nii et nad kindla põhja peale toetades iga
sõna mõistawad õigeste kirjutada.
Ka peawad nad harjuma ü t l u s i looma, s. o. sõnu ühe
mõtte awaldamisea kokku seädima ja kirja panema, ja komma
ja punkti, nii kui ka teisi kõige enam pruugitawad kirja
wahemärka arusaamisega tarwitama.

B. Õpetus ise.
G e s t ä h e n d n s . .Wige nende tükkide kõrwal, inis selles ja kummaski järgmises peatükis käsile tulewad, peab ikka ka i l u s kirja kirjutamist eeskirja järele harjutatama — 2 tundi
nädalas. Nüüd lxrfafti ju iga laps p a b e r i peale kirjutama.
Seetarwis olgu lastel kirjutuse raamatlld, kuhu nad ise jooned
tõmbawad, mis karwa peält nn laiad peawad olema, nagu
lehekülg 3 näitab. Seks antagu koolmeistri poolt iga lapsele
joonte "mõõt. Kirjutamise harjutused olgu nüüd jälle uuesti
ueed, mis esimeses peatükis kirjas; ka wõerad tähed wõetagu kaasa. — Pärast-poole lastagu lapsi ühe joone peale
kirjutama hakata, aga kiri olgu ikka just nii suur, uagu uelja
joone wahel. Gesklrjats olgu jällegi iranad-sõnad. — Wiimaks
wõetagu kirjutatud eeskirja asemele'trükitud raamatud ette.

Esimene samm.
Oigestkirjutuse harjutused.
T ä h e n d u s 1. Siin käsile tulewate tükkide peale kulutatagu
nädalas 2 tundi. Seda, mis tunnis läbi seletatud (suu-sõnaga
ja näitlikult!) ja harjutatud (tahwlite peäl), antagu lastele —
ükskord uädalas — ülesandeks, paberi peäle („peastkirja raamatusse") kirjutada
Kui näituseks esmapäew ja Neljapäew
neid tundisid peetakse, siis toowad lapsed esmapäewal kaasa,
mis neile Neljapäewast tunni lõpul üles anti; koolmeister waatab nende tööd kuni Neljapäewani läbi ja lapsed parandawad
koolmeistri ülewaatamise ja juhatamise all ise omad wead ära,
enne kui uus seletus algab, — Lapsed kirjutagu ühe joone
peale, kitid'kiri olgu alati just niisuur, nagu nelja ^oone
wahel, (Wigade parandamise kohta waata: 5. peat., cestähend.»
Üleüldse olgu koolmeistril ja lastel ikka meeles, et parem
on wigade eest hoida, kui wigu parandada.
T ä h e n d n e 2. Peäle selle sünnib lastele igas lugemise t u n n i s
ka kirjutamise tööd anda. Umbes '/* tundi ehk wähemast
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JO minutit lugemise tunni lõpuotfast klllutatagu selle peale, et
lapsi lastakse üles kirjutada lugemise tükist niõnda, mis teise,
kolmanda, ehk neljanda peatüki seletuste järele seks paras on.
Kui aga üks koolmeister kaks jagu lapsi übtlasi peab töösse
panema, siis peab teine jagu muidugi terwe vool-tundi aega
kirjutaana, kuni teine jagu loeb.
1) T ä h e s t i k korratagu läbi, et iga laps seda kindlaste
peast mõistaks lugeda. Siis kirjutagu lapsed peast üles (muidugi
ühe joone peale): weike j a suur tähestik.

Tähestik langeb kahte jakku:
a) Lausahealelised: a, ä, e, õ, ö, o, u, ü, i.
d) Umbhealelised: j , w, m, n, l, r, s, h, k, g, d, t, b, p.
Koolmeister lasku lapsi n ä i t u s t e w a r a l ära tunda, mis
wahe on l a u f a h e a l e ja umbheale wahel. Näituseks: p a d i ,
t u b a , olema, — a-, i-, u-, «-, e-heal on sõna sees niisama täieste kuulda, nagu siis, kui meie neid tähti üksikult
nimetame, (heal ja nimi langeb neil ühte). Aga pchealeft ei
ole sõnas muud kuulda, kui et kindlaste kokku litsutud huuled
äkitselt lahti lähewad; b-heal ilmub, kui huuled pehmeste koost
lahti lähewad j . n. e.

2) Ühesilbilised sõnad pika lausahealega:
loog,
look,
lõõg.
löök,

saag,
saak,
tiik,
piip.

söök.
sööt,
mõõt,
noot,
toop.
roop,
meel,

sool,

tuul,
tool,
kulll,
nool,
kaas,
siis,
uus,
ees.

oog,
roog,
oog.
äär,
weer,

suu.
nüüd,
niit j . n. e.

Niisuguseid sõnu katsugu ka lapsed ise otsida ja nimetada. Lapsed saagu aru, et pikk l a u s a h e a l kahe l a u s a h e a l e l i s e g a kirja pannakse.
Selle juures õppigu nad
wahet pidama k õ w a j a p e h m e
umbhealelistc
(p, t, k ja b, d, g) wahele, niisama p i k a s ja lühikese s
Pruukimise wahele.

—
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3) KahesilbiNseb sõnab, kummaski silbis lühi
kcne lausaheal, esimene silp lõpeb ikka lausahealega
waga,
taga,

käsi.
wesi,

saba,

süsi,
isu,

nuga.
Ivgl,
tegu,
tõbi,
tõbi,

abi.
uba,
häba,
maba,

tulek,
minek,
olek,
hele,

kena,
wana,
wilu,

sile,

elu,

ligi,

asi.
usin,
tõsi j . n. c.

süda,
pada,

sübi,

Lapseb mõistku, et neis ja nenbe sarnastes sönabes kummaski silbis üks lausahealeline ja nenbe lausahealeliste wahel
(teise silbi algusel) üksnes üks umbhealeline peab olema. Nab
Pidagu meeles, et sõnade ees otsas (peale mõne wõera nime j
iialgi m i t t e b, d, g ei seisa.
4) Ühesilbiliseb sõnab lühikese l a u s a h e a l e g a ,
mille lõpeotsas ikka kõwa u m b h e a l (pp, tt, kk):
(Ainuse ja paljuse kolm muudet).
Kes?

Mis?

Kelle?

Mille?

Keda?

sepp,

sepab,

sepa,

seppabe,

seppa,

Uppi,

liPP.
kukk.
pakk.
kott.
pütt,

lipub.
kukeb.
pakub,
kotib,
Pütib,

lipu,
kuke,
paku.
koti,
Püti,

lippube,
kukkebe,
pakkube,
kottibe,
püttibe,

lippu,
kukke,
pakku,
kotti,
pütti,

lippusib,

Niisama: käpp, tupp, tükk, mutt, tikk,

Miba?

kukkesib.
pakkusib,
kotta,
pütta.

kopp, jutt,

lakk j . n. e.

Lapseb märgalu, et niisugustel sõnabel lõpeotsas (ainuse
esimeses muutes) ikka kaks umbhealelist peab olema, ja sõna
keskel a i n u s e teises ja p a l j u s e esimeses muutes üks
umbhealeline, ainuse k o l m a n b a s ja paljuse teises ja
k o l m a n b a s muutes kaks umbhealelist.

—
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5) Näitused, kus teis e

—
ja kolmanda pikkuse (ras«

kuse) wahele kirjas (tänini) mitte wahet ei t e h t a * ) :
saani jalas, istus saani;
wiina mari, jõi wiina;
meele pärast, tuli meele;
wiili ots, otsis w i i l i ;
teed käimas, teed käima;
tahab kiusata, teie kiusate;
seina peal, löö wai seina;
koera lake; kolm koera;
6)

kassi poeg, kutsus kassi;
linna rahwas, sõida linna;
tummi all, kaks kummi;
milla eest, seda willa;
asja pärast, seda asja;
silma muna, kaks silma;
õtsa esine, kaks õtsa;
laia lauda seinad, saagis
laia lauda.

Harjutuseks:

Liina, linad, linnad;
wiilid, wili, willid;
tuuled, tuled, põlled;
siilid, sõled, sillad;
käärid, käre, kõrred;
kuulid, suled, kullid;
kuumad, kumerad, kummid;
saage, sage, saaki, suka, sukka;

saabas, saapad, saba, hapu,
õppima;
jooda, joota, koda, kotist, kotti;
waagen, wäga, wakad, waakuma, wakkus;
tuima kassi tumedad silmad,
nägin tuima kassi ja tema
kumbkit silma j . n. e.

7) Peale eesseiswate näituste wõib koolmeister ise weel
teisi harjutuskonde kokku seadida, näituseks:

a) Ühesilbilised sõnad, millel lõpeotsas (peale pp,

tt, kk) kaks ühenimelift umbhealelist on:
küll, pill, tall,
tumm, tamm, samm,
, ... rtM v
ar a : ^ (mitte
kann, õnn. winn,
^
°"'
""">'
kass, pass, püssK.
b) Ühe lausahealelisega: ka, j a , ma, (— mina),
sa, ta, nad.
Aga: see (mitte se); niisama: saa (sõnast saama).

d) Lõpp -ki ja -gi. Lausahealeliste ja l, m, n, r, w
järele sünnib -gi kirjutada: temagi, kärugi, sinulgi, ongi K.
*) Keele-uurijad oma kirjades küll teewad wa^et: aga weel iningisugune
wahetegemise kombe ei ole üleüldiselt rahwa- ja tooli-llrjas maksma hakanud.
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K õ i g e t e i s t e u m b h e a . l e l i s t e järele (peale l, m, n, x, w)
seisku -ki: siiski, nüüdki, jööbki, toopki :c.
o) T e g u s õ n a d olgu teistest sõnadest l a h u s : ära wiima,
(mitte ärawiima), andeks andma, üles wõtma K.
g) L a h u t a j a t (ühendajat) märki (-) tarwitatagu, k u i
kokku-kirjutatawad sõnad pikad on, ja kui esimene
sõna sellesama tähega lõpeb, millega teine-algab IC,
näituseks: tagasi-tulemine, maa-alune, maha-arwamine, maaanded, karja-aid, ise-eneseft, rist-tee, kesk» koht JC.
Mõned tähendused koolmeistrile õigestkirjutamise
kohta.
1) Eestikeele kirjutuswiis on mitmes tükis alles kõikubal; sellegi^
pärast ei tohi l a s t e õ p e t a j a kirjutuswiis mitte üheski tükis kõikuwal
olla, kui ta omast tööst õiget tulu tahab loota. Koolmeistri kohus on
küll, edenewa keele- (õigestkirjutamise) õpetusega sammus käia,'s. o. ta
peab oma kirjutuswiisi aegajalt keele ja kirja meistrite õpetuste ja «õudmiste järele muutma, parandama, täiendama, õiendama; ka wõib ta
oma kaswandikkudele, kes mitte enam just lapsed ei ole, waid uiisugused,
kes juba ise ttüki-kirju lugedes kirjutuswiisi mitmekesidust märkama hakkawad, ilma salgamata ütelda, et meie kirjutuswiis weel mitte kõigiti
ühtlane ega täieline ei ole: aga kooli õpetaja ja õppijad peawad ü h t
ainust wiisi — olgu ka ajuti — õigeks pidama ja pruukima, ja seesugune wiis peab iga üksiku sõna kohta kindel olenia ja maksma.
Vankumise eest tuleb hoida; koolmeister ise ei tohi seda ehk teist sõna
kord nii, kord teisiti kirjutada, ja tema ei pea ka mitte sallima, et üks
laps nii, teine teisitt kirjutab, wõi et üks ja seesama laps üht sõna kord
seda-, kord teist-wiisi kirja paneb.
Näituseks tähendame siia mõned wanküwad 'tükid üles; nende ja
nende sarnaste. tükkide kohta tehku koolmeister euesele otsus kindlaks,
kuidapidi ta neid tahab kirjutada:
hääl
heal
Seadus*') säädus
jää
jeä
päew
pääw
mõõt
möet
seal
' sääl
jäen
jään
wõeras
sean
saen
wõõras
tean
tään
käes
käas
rõõm , rõem
pean
pün
lähed
lähäd
õeruma
õöruma
pea
pää
wähem wähäm •
loo
luo
hea
hää
pähä
pähä
iial
ial
*) Kuidas iga e e l m i n e j a söna kirjas on, nönda olels neid sündsam
kirjutada.
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auu
auus
nõuu
weike
teine
mets
kõik
muidu
kuidas

hästi
heaste
sõja
aja

au
aus
nõu

ju
mu

jo
mo

wäike
tõitze
mõts
keik
mudu
kudas

su

mull

so

häste

sõa
aea

saja

sa'a

jau

jao

kaub
teud

kaob
teod

sull
tall

sell

mul

sul

tal

sel

kätt
wett
pikk
küll

kül

kauss
poiss
rull
wanu

kaus
pois
rull'
wanll'

sell

sell'

pal'k

palk

kät
wet
pitk

seni

seeni senni

kuni
kunni
ometi
ommeti
ammet
amet
õnnistus õnistus
tallitus
talitus
tegemata tegeluatta
aru (mõistus)
haru (oks)
haruldaue aruldaue
harwa
arwa
hani
ani
erned
berned
allikas
Hallikas
bauk
auk
äkiline
häkiline
himu
himmu

2) Wõera nimede kirjutamine on Eestikeele õigestkirjittamife
kõige wankuwam peatükk. Mäs sünnib nimesid nende wälja-ütlemise
järele kirjutada, wõi sünmb nende wõerakeelelist k i r j a l i k k u
kuju kinni pidada? Täieste ei ole kumbkit seadust wõimalik
täita, — ja sellest ep walckunlised tulewad. Otsime oma paremate
kirjameeste jnurest juhatust!
C. R. Jakobson kirjutab maade-teaduse nimed wälja-ütlemise
järele, näituseks: B r i s l (Bristol), Dshedo (Ieddo),. G r i i n i t s h
(Greenwich), Kalee (Calais) ic. — Siiski ta ütleb: „Üksi nende kohtade nimed on wõera kirjuwswiisi jätetud, keda kuulsa meeste
järele nimetatakse." Ja sedamööda kirjutab tema: Georgetowu
(Dshoordshtaun), Hudson (Ködsn), Charleston (Tfharl'st'n),
St. L o u i s (Lui); - R i c h a r d s o n (Nitsherdsn), C h r i s t o p h
C o l u m b u s *c.
J . Bergmann kirjutab ajaloo „wõerad sõnad, nimed ja
nimetused, nagu põh j usk eel es," f. o. ta jätab nende wõerakeelelife
kirjaliku kuju muutmata, wälja - ütlemist tähendab tema kahe rõhumärgiga : ' tähendab äkilist ja lühikest, A tähendab pikalist ja wenitawat healerõhku. Näituseks: Diugenes, Kle6patra, h i s t ö r t a ,
A f r i k k n u s , T r a j a , Bubel :c. — Siiski kirjutab tema: Kserkses
(3:erzes), Rooma, H i i n a , G g i p t u s , Aleksander «.
Neist näitustest saame wõera uimede kirjutamise tarwis järgmist
üleüldist juhatust:
2) I n i m e s t e (kuulsa meeste) nimesid ei ole m e i l w o l i
muuta, waid meie peame neid nõnda kirjutama, kuida neid teadusmeeste kirjades ikka kirjutatakse; nende wäljaütlemist wõime, kus tarwis,
rõhumärkioega ehk ka klambrite wahel ära tähendada.

-

ie

-

b) Muud üsna wõerad nimed (nagu maadeteaduses ettetulewad kohanimed :c.) wõime wälja-ütlemise järele Eestikeeles
kirja panna, nagu Bordoo (Bordeaux) IC
(1) Nimed, mis juba ammugi Eestikeele kirjanduses
jäädawa kuju on saanud, jätame muutmata; niNuseks piiblis
seiswad nimed: Josep, Warao, Kenetsaret *c
3) Lõpeks nimetame, et meil mitte nõuuks ei olnud, siin koolmeistrile kirjutuswiisi õpetust üles seadida; need arutused wõiksiwad
temale aga äratuseks olla ja juhatuseks, kuidawiisi õigetkirjutust tuleb
õppida ja õpetada.
Praegune üleüldine Eesti kirjutuswiis on koolilastel kõige paremini C. R. J a k o b s o n i „Kooli lugemise raamatus" (uuemates trükkides) leida. K o o l m e i s t e r peab, kui ta asjaga sügawamalt tahab
tnttawaks saada, Dr. M . Weske „Healte-õpetuse ja kirjntus-wiisi"
raamatu käsile wõtma ja läbi uurima. Lootust mööda saab ka oodataw
a u u h i n n a - g r a m m a t i k a * ) meie kirjutuswiisi kohta oma jau juhatust
ja õpetust tooma.
T e i n e

s a m m .

Ütluste loomine.
T ä h e n d u s . Ülesanded, mis siia üles tähendame, olgu koolmeistrile nagu proowiks, mille sarnasid ta ise tarwidusi mööda
hõlpsaste wõib luua. — I g a ülesande kallal andku lapsed
esite suusõnaga otsust — koolmeistri juhatajate küsimiste najal;
siis algagu üleskirjutamine. — Lapsed harjugu paraja koha
peale punkti ja komma panema, nimesid suure tähega kirjutama,
punkti järele suure tähega algama *c. Missuguste täbtedega
iga nimi tuleb kirjutada, see tehtagu ikka enne kirjutamist selgeks
— peast tähti nimetades, ehk suure tahwli abil.
1) N i m e t a asju, mis puust (rauast) on tehtud, ja
ütle iga asja kohta, missugune ta on! (10 ütlust).
Näituseks: Laud on pikk. Tool on madal. Liineal on punane JC.
2) N i m e t a elaja-loome (ka linda), j a ü t l e ,
healt keegi teeb! (12 ütlust).

mis

Näituseks: Hobune hirnub. Lammas määgib. Wares waagub JC.
3) N i m e t a p i i b l i l u g u d e s t õpitud nimesid! (lOnime).
Näituseks: Abraham; Elias; Karmeli m. :c.
*) Waata: EeSti Mrjam. Seltsi XXI. ptotol, aastar. 1880.
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4) Tee iga n i m e kohta (cclminejas ülesandes) l ü h i kene s e l e t u s !
Näituseks: Elias oli prohwet. Iordani-jõgi on Kanaani-maal K.
5) K i r j u t a maade-teadusest õpitud nimesid üles
ja pane iga nimele lühike seletus (üks ütlus) j u u r e !
(15 ütlust).
Näituseks: Peeterburi-linn oy Neewa-jöe kaldal. Ema-jõgi jookseb Wirts-järwest läbi n\
6) Nimeta l o o d u s a s j u , ja ütle iga a s j a k o h t a ,
kuidas tema olek ehk tegu on! (16 ütlust).
Näitnseks: Lilled õitsewad. Tuul puhud. Viuni on walge ?e.
7) S e l e t a , mis põllu peal kaswab!
Näituseks: Põllu peal kaswawad rukkid, odrad — — lilled,
ohakad j . u. e.
8) S e l e t a , m i s koolilapsed teewad!
Näituseks: Koolilapsed loewad, kirjutawad
õpiwad kate
kismust, ajalugu j . n. e.
9) K i r j u t a tähestiku j ä r g i mööda iga tähega üks
nimi ü l e s , ja seleta, m i s sa sellest t e a d !
Näituseks: Amsterdam ou Hollaudi-maa pea-linn. Brasiilia
keiser-riik on Löuna-Ameerikas. Mõne wana-aegse kuninga
nimi oli D a r i u s JC.
10) M i s mõistad sa hobusest (koerast, kassist, lammasteft K.) s e l e t a d a ? Pane kirja!

N e l j a s

peatükk.

Antud motte-fisu tujntamine.
A.

©peiufe m ä ä r .

Lapsed harjugu ühe pikema mõtte awaldamiseks ütlusid
looma ja neid selgeste ja õigestc kirja panema. Seks sünnib
neile mõttid ehk kirja pantawa seletuse sisu anda. Sündsaks
sisuks ja parajaks harjutuseks on:
1) õpetuse t u n d i d e s seletatud tükkide kokkuwõtted, nimelt lugemise tüki (ja luuletuste), piibliloo (ka
(Kurrtt, Kirjutamise õpetus.)

2

katekismuse seletuse), maade-teaduse (ning ajaloo jagude) ja looduse õpetuse kokkuwõtted, s. o. mis niisuguste õpetustundide
lõpul kui terwe tunni seletuse wiimseks sisuks (tuumaks) kätte
kogutakse;
2) j u t u d — tuumakad, õpetlikud —, mida koolmeister
lastele ette lugegu ehk ka ette jutustagu. — ja ka üksikud lühikesed jutustamised piibli- ning ajaloost;
3) k i r j a d , mida koolilapsed oma toimetuste äraõiendamiseks nagu teisele saatmiseks peawad kirjutama;
4) l u u l e t u s t e ümberseletamine; (ka tõlkumine
wõerast keelest).

B. Õ p e t u s

i se.

Esimene samm.
Õpetuse

kokkuwõtete

üleskirjutamine.

T ä h e n d u s . Kuna siin kirjutamine täieste muu kooli-õpetuse
kaasas Qälgil) peab käima, siis on isegi mõista, et siia muud
üles tähendada wõimalik ei ole, kni üksnes mõnda näitust —
nagu proowiks selle kohta, mis koolmeistril eespool tähendatud
uöudniiste täitmiseks tnleb teha.
Teadagi, et niisugused õpetuse sisu kokku-wõtjad kestused
üksues o s a w a k ü s i m i s e waral siginewad. Kokkuwõtte küsinnsed kirjutagu koolmeister — kni kostnsi tahetakse kirja panna,
arusaamise kergitanüseks ja meelespidamisele toeks sliure tahwli
peäle üles.

a) Näitused lugemise tuttide (ja luuletuste) kohta.
1. Hunt, sokk ja kapsad.
(<5. R. Jakobson: Kooli lug. raam. I., nr. 44).

Pane selle tiiki lõpul seiswa küsimise kohta kostns kirja!
2.

Ema

ja

laps.

(Sealsamas: nr. 47.)

1.
2.
3.
4.

Mis
Kus
Mis
Kus

käseb ema last jutustada?
oli laps käinud ja mis oli ta seal näinud?
paistis aga ema seletuse järele neist nähtud asjadest?
käis laps teist puhku ja mis kuulis ta seal?

—
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5. M i s oliwad aga ema seletuse järele need kuultud heäled?
6. Mis juhatust annawad uecd ema seletused ka meile?
K e s t u s e d (umbes nõnda):

1. Ema käseb last jutustada seda, mis lapse silmad praegu
on näinud ja kõrwad kuulnud: juhtumisi, awaraid awalduši, kuulutusi, kandlelusi ja ime ilmutusi.
2. Laps oli rohilist rohtu ja põllu peenari mööda käinud ja
oli seal noori näälikesi, walgeid tallest ja kulla-karwa
kullerkuppusi näinud.
3. Gma seletuse järele paistsiwad näälikcsteft ja rohu-rüpest
taewa ^aadi silmad, kes lapse üle walwasiwad.
4. Teist puhku käis laps mööda lepikut ja kaasikut; seal kuulis ta Hallikate lohisemist ja waiksel tuule puhkumist ja
lindude lahket laulu.
5. Puude kohin, tuule tuhin ja linnu laul oliwad ema setetüse järele taewa Taadi heäled ja kutsumised, mis lapsele
pidiwad meele tuletama, et Jumal näeb meid igas paigas.
6. Need ema seletused annawad meile juhatust, et meie looduse ilu nähes ja tundes peame Loojat meele tuletama ja
tema ligi-olemift aimama.
3.

V ö p i k k.
(Seals. nr. 59.)

1.
2.

Kuhu rändab ööpikk meie maalt iga sügise?
Nimeta elaja-loomi ja taimi, mis selle tüki järele Afrikas
leida on!
3. Mispärast küll ööpikk Asrika-maalt iga kewade meie juure
peaks tagasi tulema?
4. Mispärast on meie kohus, ööpikut ja tema pesa kahju
eest hoida?
Kostused:
1.
2.

Ööpikk rändab meie maalt iga sügise Afrika maale.
Afrikas on leida: madusid, tiigrid, sääski, papakoist, ahwifi.
lõwistd, — palmi-puid, akaatsia-puid.
2*

—
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3. Ööpik tuleb Afrika-maalt iga kewade meie juure tagasi,
sest et meie maal kewadine aeg wäga ilus o n ; niisugust
kewadet ei ole Afrika-maal mitte, waid seal on ikka kas
ühesugune palaw suwi, ehk märg wihma-aeg.
4.

Meie kohus on ööpikut ja tema pesa kahju eest hoida sellepärast, et ööpik oma ilusa lauluga meie südant rõõmustab,
ja et ta meile ühtegi kurja ei tee, waid, üksnes head.

4.

K a d a k .
(Seals., nr. 98.)

1.

Mis lehti soowis kadak enesele esimest — teist — kolmat
puhku?

2.

Kuidas sai ta köikist neist lehtedest ikka jälle paljaks?

3.

Mispärast soowis ta enesele wiimaks jälle oma okkaid tagasi?

5.

Talwe järele igatsemine.
(Seals., nr. 146.)

1.

Mispärast igatseb laulik siin talwe järele?

2.

Sest mis saaks temale takistust tegema, kui ta sügisel,
suwel, kewadel omastele ja wendadele tahaks wöerfiks
minnaV
6.

Ä r k a g e ! — nn wahid hüüdwad.
(Kiriku lnulur., nr. 482; 1. salm.)

1.

Missugune Jesuse tähendamise sõna on sel laulul põhjaks?

2.

Mis on wahimeeste hüüdmine?
targad neitsid — peigmees? '

Kes on Jerusalem

—

3. Millal tuleb Jesus Kristus a) üksiku inimesele, d) maailmale?
4. Kuidas peame ennast sellepärast tema tulemise wastu walülistama (selle laulusalmi ja Jesuse tähendamise sõna järele)?

—
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b) Näitused piiblilugude ja latelismusc seletuse tohtn.
1.

Loomine.

Mis lõi Jumal 1., 2., 3 . 4 , 5., 6-dal päewal?
2.

Israeli

suguharud.

Kirjuta Israeli suguharude nimed (13) üles!
3.

Kaheteistkümne aastaue Jesus templis.

1. Kuidas tunllistas 12-ne aastaue Jesus templis ennast
Jumala pojaks?
2. Mis eeskuju annab Jesus koolilastele seeläbi, et ta kesk õpetajate seas istus — ueid kuulmas ja ueilt küfinias?
3. Kuidas täitis Jesus seal 3. käsku?
4. Misläbi täitis Jesus 4. käsku?
5. Kuidas on niisugune laps Jumala ja inimeste meelest?
Kostused:

1. Jesus kostis oma emale: / R i o see on, et teie mind olete
otsinud? Eks teie ei teadnud, et ma ses pean olema, mis
mu I s a päralt on?" Selle kestusega tunnistas 12. aastane Jesus templis ennast Jumala pojaks.
2. Jesus annab seeläbi, et ta kesk õpetajate seas istus, neid
kuulmas ja neilt küsimas, koolilastele eeskuju, et koolilapsed
ka nõnda hoolega ja tähelepanemisega peawad õpetust taga
nõudma.
3. Jesus täitis 3. käsku seeläbi, et ta Jumala sõna armsaks
pidas, sest ta istus pühas kojas ja õppis Jumala sõna.
4. Jesus täitis 4. käsku seeläbi, et ta oma wanematega Näal
saretti läks ja uende sõna kuulis.
5. Niisugune laps on Jumala ja inimeste meelest armas.

4. Seitse tähendamise soua taewariigilt.
(Matt. 13. Mark. 4. Luk. 8.)

Nimeta lühidelt (ja kirjuta üles), mille sarnatseks paneb
Jesus tacwariiki 1. kuni 7.!

—
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5. Nimi: Issand.
(P. Undritz: Usuõpet. raam., lehek. 22.)

Seleta ära, miks Jumal käskude alguses ütleb: Mina
olen I s s a n d !

6. Pühad.
lSealsamas, lehel. 57.)

Nimeta kõige tähtsamad ristikoguduse aastapühad ja nende
tähendus!
<I) Näitused maade-teaduse ning ajaloo kohta.

1) Kirjuta seletuseks Tartu linna kohta 5 ütlust üles!
2) Pane kirja T a l l i n n a - m a a piirid, maakonnad ja (nende)
linnad!
3) Pane 5 ma aj agu ja 5 okeani kirja ja seleta ühtlasi,
missuguseid maajagusi wanaks, missuguseid uueks maailmaks nimetatakse, — ja mispärast neid nõnda nimetatakse!
4) Seleta meie maakera kahesugusest liikumisest ja
telje seisusest, ja siis muudatustest, mis need tükid
sünnitawad!
5) Kirjuta üles kõik nimed, mis Troja sõja loost oled
õppinud, ja seleta iga nime kohta, kes (mis) keegi oli!
( J . Bergmann: Ajalugu I., § 21.)

6) Millal ja kus elas M uh amet? Nimeta tema tähtsamad
teud ja õpetused! (J. Bergmann: Ajal. II., § 101.)
e) Näitused looduse õpetuse (loodusasjade ja looduswagede
õpetuse) kohta.
lWaata: J . Kunder, Looduse õpetus ja J . Tülk, Niisika õpetus.)

1)
2)
3)
4)

Mitu m e e l t on inimesel, — missugused need on?
Seleta w e r e r i n g j o o k s u s t inimese kehas!
Mis toimetab w e r i ?
Wõrdle i n i m e n e e l a j a g a , e l a j a s t a i m e g a ,
taim kiwiga!
5) Kuidawiifi sünnib heal, — heale tugewus, kõrgus ja heli?
6) Seleta s i l m a s t ja n ä g e m i s e s t !

—

23

—

T e i n e samm.
Jutud.
T ä h e n d u s . Jutud, mis lastele peast üles kirjutada autakse,
olgu sisu poolest tuumakad, õpetlikud, koore poolest esiotsa
koguni lühikesed ja kerged; aegamööda wõetagu ikka järjest
pikemaid ja raskemaid käsile. Proowiks ja tarwitamifek? kujutame neid siia ühe kogu üles.
Pea-asi on siin, et laps iga üksikut mõtet õpiks taieste,
selgeste, õigeste mõtlema ja sõuastama, ja et talle kirja wahemärkide tarwidus ja tarwitamine selgeks saaks. — Esiotsa
peab üleskirjutataw jutt peastkirja t u n n i s igapidi hästi käsile
wõetmna. Peale selle kui koolmeister jutu lastele on h ä s t i
ette jutustanud (ette lugenud), juhatagu ta küsides lapsi
jutu t ä h e n d u s e s t (tuumast, õpetusest) aru saama. Sellega
ühtlasi mõistku lapsed, mis jutu pea-asi (pea-asjad) on. Sündsam on mitme jutu kobta, et euue jutu ettekandmist
selle tuum K. kätte arutatakse, s. o. et lapsi jutust aru saama
ette w a l m i s t a t a k s e . — Kui lõpeks mõnda osawamat last
juttu lasti ka weel jutustada, ehk kui tarwiliscl korral kool
meister ise jutll lastele weel teist korda on ette jutustanud,
siis tahwlid ette ja lapsed kirjutanud jutu peast ülee; üks
laps aga kirjutagu s u u r e t a h w l i peale. Kui walmis, siie>
arutagu koolmeister lastega ja lastele suure tahwli peal seiswa
kirjutuse kallal: õigestkirjutuse wead; sõnade seadimise puudused;
wahemärgid x. Ühtlasi parandagu i$a laps ka oma kirjutusest
tuntud wead ära. — Kni see töö walmis ja aega weel on,
siis kustutagu iga laps oma kirjutus maha ja kirjutagu nüüd
uuesti jutt peast üles — aga saadud õpetusi tähele - pannes ja
tarwitades. — Wiimaks antakse nõnda ette-walmistatnd ja
läbi harjutatud jutt lastele ülesaudeks, peastkirja raamatusse
kirjutada^
Aeg-ajalt jäägu ette-walnnstanlised ikka järjest wähemaks,
sedamööda kuida laste ofawus lubab. Wiimaks peawad lapsed
niikaugele olema jõudnud, et uad pikema ja raskema jutu üko
nes ühekordse kuulmise järele jäksawad peastkiria raamatusse
õigeste ja laituseta üles kirjutada.

1.

Kärbes teeb tolmu.

Kärbes seisatas wankri peele peal. Tee oli liiwane; sellepärast tõusis sõites palju tolmu üles. Rõõmutujul hüüdis
kärbes: ^Ennäe, kui palju ma tolmu teen!"

—
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Sääsk ja härg.

Sääsk lendas härja sarwe peale. Natukese aja pärast
ütles ta härjale: „ K u i sul wahest raõke pccifö olema mini>
kanda, siis nimeta seda mulle aga julgeste, ära häbene ühtigi!"
„Loomakene," kostis härg naeratades, „frts find ka ilnns
olemas on?"
\
3.

Parastamise

palk.

Hunt oli auku langenud. Seda nägi rebane. Ta halas
hunti pilkama ja hüpas augu ääre peal rõõmu pärast senna
tänna. Ta nimetas hunti lolliks, et tema inimeste kawalusest
ei ole aru saanud. Kni rebane nõnda Parastas, langes ta
kogemata ise ka sisse.
4.

Kuidas kuningas kätte maksab.

Soldatid seisiwad kuninga telgi kõrwal ja laimasiwad —
nagu kunagi kurja ilma kombe - oma head kuningat, Seda
kuulis kuningas. J a kuida maksis ta katte? Ta astus wälja
ning ütles: ^Sõbrad, kui teie mind tahate laimata, siis minge
natuke eemale!"
5.

Nõuu ja tegu.

Kord tuliwad hiired kokku nõuu pidama, kuidas nad oma
kurjema waenlase, kassi, wastu wõiksiwad abi leida.
Üks
wanadlane hiir kiitis nõuuks, et kassile sünniks kuljus kaela
köita, siis ei saaks ta enam nii salaja lähincda. Seda nõuu
kiitsiwad kõik heaks ja rõõmukisa käis läbi hiirtekogu. „Aga
kes peab kassile kuljuse kaela köitma?" küsis wiimaks üks elataud ja targa aruga hiir. Selle küsimise peäle jäiwad kõik
wait, sest keegi ei julgenud seda tegu enese peale wõtta, — ja
kurwa meelega lahkusiwad hiired koost ära.

6. Eesel löwi kaasas.
Gesel käis löwiga metsas, sest lõwi oli teda jahisarweks
kaasa wõtnud. Neile tuli wastu üks teine eesel, selle eesli

—

25

—

sõber, ja hüüdis: „Tere, \oktl*
„Sina häbemata!" —
oli sõbra kostus. M i k s nii?" küsis küta eesel. „Kas sa
sellepärast, et sa lõwi kaasas käid, minust parem wõi eeslist
enam oled?"
7.

Löwi ja rebane.

^Auulik lõwi!" algas rebane juttu, „ma pean sulle midagi
teada andma, muidu mu meelepaha ei lõpe.
Eesel ei räägi
sinust head. Tema ütleb, et mis mina sinust kiidan, olewat
tühi kõik. Sinu julgusest ei olewat suurt asja; õigust teha
ja armu heita sa ei tahtwat; sa walawat wäga werd, otsiwat
tüli. Tema sind kiita ei wõiwat".
Natukeseks ajaks jäi lõwi
mõttesse seisma; siis ütles: „Rebane, las' ta rääkida, mis süda
kutsub; sest mis eesel minust räägib, sellest ma ei pea lugu".

8.

Oaks teadjat.

Poiss leidis punga täie raha. I l m a kaua mõtlemata wiis
ta leitud raha kohtumajasse, et kautaja onm jälle kätte saako.
„Kuidas sa oled nõnda rumal!" ütles temale tuttaw teise pere
poiss.
„Eks sa wõinud raha omale pidada? Kes seda teadis,
et sina seda oled leidnud?" „Ära aja niisugust j u t t u ! " wastas
leidja. „Neid on kaks, kes seda teadsiwad: minu Jumal, keda
ma kardan, ja minu südame-tunnistus, kes minu tegude üle
kohut mõistab."
9.

Wauud ja wares.

Üks uhkuse armastaja wares ehtis ennast kirju wauudc
maha langenud sulgedega ja läks, kui ta enese arust juba tore
küllalt oli, julgeste nende kauni lindude lulka. Ta tunti ära,
ja jalamaid tormasiwad wauud oma terawa nokkadega tema
kallale, tema petlikku ehet maha kiskuma. — „Jätke järele!"
kisendas wares wiimaks; ^teil ou nüüd teie oma kõik jälle käes".
Aga wauud, kes warefe tiibades mõnda läikiwat sulge oliwad
silmanud, mis küll warcse omad oliwad, wastasiwad: ,.Pea suu,
edew lojus, ega needki fiuu omad wõi olla!" — ja kulusiwad
aga edasi.

—
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Kaks poissi aias.

Mõisa aias nägin ma täna kaks poissi.
Suurem seifis
ühe ilusa lillepeendra ees, korjas hoolega ilusaid kaunikesi ja
köitis nad kena kimpu; weiksem istus tema kõrwal maa peal,
hoidis üht weikest, kirju kutfikakest rüpes, silitas teda, waadas
wahel suurema poisi töö peale, ehk tömmas kallist lillelõhna
ninasse. Päikene paistis heledaste, tuule õhk oli soe ja selge,
ning suure rõõmuga nägin ma mesilasi ühest õiest teise lendawat ja kuulsin weel kaua lindusi puu ladwas laulwat.

11. Sureja lõwi.
Lõwi oli wanaks ja jõuetumaks jäänud; ta oli oma koopa
suu ees maas ja oodas surma. Teised elajad, kellele ta hirmuks oli olnud, ei bakanud tcda nutte taga leinama, waid neil
oli hea meel, et nad temast lahti saawad. Mõned neist tahtsiwad nüüd temale oma wiha maitseda anda. Kawal rebane
tegi temale oma pilkawa kõnedega meelehaiget; hunt haugutas
teda inetuma sõnadega; härg puskis teda oma sarwedega; metssiga haawas teda oma kihwadega, ja wana eesel tuli ka ja
andis temale ühe hoobi oma kabjaga. Üksnes hobune auusa
meelega loom jäi seisma ja ei lausunud sõnagi; ta ei teinud
lõwilc midagi, ehk küll seesama lõwi mõne aja eest tema ema
oli ära murdnud. „Kas sa ka ei taha lõwile üht kõrwahoopi
anda?" küsis eesel. Hobune aga kostis: „See oleks ülikõlwatu
tegu, kui ma läheksin kätte maksma waenlasea, kes mulle mitte
enam kahju ei wõi teha".
12.

Äritatud munk.

Sultani parem-silm (s. o. tema esimene teener) wisas
kiwiga üht kerjajat (Muhameti usulist) munka, kes tema käest
üht armuandi tuli paluma.
Äritatud Allah ss. o. Jumala)
teener ei lausunud \õr\a$i, tüõttiš aga thvi maast üles ja pistis
taskusse. ..Warem ehk hiljem", mõtles ta, ^faab aeg ja kord
kätte tulema, et ma selle uhke ja kale südamega inimesele sellesaMa kiwiga wõin kätte tasuda."
Mõni aeg pärast seda kuulis ta uulitsa peal suurt kisa ja
kära. Sultaui parem-silm oli oma isanda wiha alla langenud,

»
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ja teda weeti nüüd kaameli seljas läbi Kirna, et rahwas ttha
wõiks naerda ja teutada. Ruttu Pistis munk käe taskusse ja
tõmmas kiwi wälja; aga wõit jäi tema parema tundmuse kätte, —
ta voi\az kiwi maha ja ütles: ,,Ma tunnen praegu, et kurja
ei sünni iialgi kurjaga tasuda; sest on meie waenlane wägew,
siis oleks see jõledus, on tema aga õnnetu, siis on see üks
alatu ja kõlwatu tegu".
13.

Zeüs ja lammas.

Lambal oli wilets elu, sest et teised loomad temale sagedaste liiga tegiwad.
Sellepärast läks ta Zeüfe ette ja palus
oma wiletsust wähendada. Zeüs ütles armulikult:
,,Ma näen kütf, mu wäga loomake, et ma luues sind
ilma kaitsmise riistata olen jätnud. Nüüd walitse ise, kuida
ma seda puudust pean parandama! Kas ma pean sulle suhu
hirmsad hambad ja jalgade otsa tugewad küüned laskma kaswada?" ,,Ei, ei," ütles lammas. ,,ma ei taha mitte kiskja
elajate sarnatseks saada."
„ W ö i kas pean finu suu ila sisse kihwti panema?" küsis
Zeüs. „OH Jumaluke!" kostis lammas, „kihwtifid madufi wihkab j u igaüks."
„ M i s pean ma siis tegema? M a tahan sulle sarwed pähä
ja jõudu kuklasse anda". „ E i ka mitte, Heldene isa; ma wõiksin
muidu poksijaks saada, nagu oinas".
„ I a muidugi", ütles Zeüs, J a pead kahju teha wõima,
kui teised sulle kahju tegemast ennast peawad hoidma." „Seda
peaksin!" ohkas lammas; „oh siis jäta mind, nagu olen! Sest
kahju-tegemise w õ i m äratab, kardan ma, kahju-tegemise h i m u ;
parem on ülekohut kannatada kui ülekohut teha".
Zeüs õnnistas wäga looma, ja lammas ei kaebanud
iialgi enam.
14.

Tuul ja päike.

Tuul ja päike waidlefiwad ükskord teineteisega, et kumb
neist kangem oleks.
Tuul ütles: ^Mina ajan suuri laewu
maailma mere peal edasi ja kisun tugewadki puud maast üles".
, , I a mina", kostis päike, „muudan jõgede ja järwede kale jää-
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latte wedelaks lvceks ja panen kõik taimed haljendama, öitfcm
ja wilja kandma". — ^Gks katsume kord> jõudu! Sealt tuleb
praegu üks teekäija; katsume, kumb meist jõuab ta mantli seljast
maha kiskuda!" Nõnda ütles tuul ja hakas kangeste puhkuma
ja huluma, nii et waesele teekäijale hirm peale tuli.
Suured
puud painusiwad maani oma latwadega ja mõned murdusiwad
ehk tuliwad juurtega maast üles. Teekäija tõmmas mantli
keha ümber kindl<nnini kokku ning astus kindlal sammul edasi.
Kui tuul nägi, et tema märraminc asjata oli, jäi ta magaks.
Nüüd tuli järg päikese kätte. Ta saatis omad heledad
kiired maa peale; taewas ja maa läks lahkeks, õhk oli soe.
Teekäija meel oli rõõmus, et päike nii soojastc paistis; ta
heitis oma mantli warsi seljast maha. Nüüd oli tuul wõidetud. Päike aga rõõmustas omast wõidust ja ütles: «Äkiline
meel ja wali wiis ei mõju iialgi nõnda, kui heldus ja lahkus".

15.

Maley ning Malonc.

Ühe meiv saare peal elas kaks karjast: Maley ning Malone. Neile oli wanematest üks kari lambaid päranduseks jäänud.
Sellest pärandusest ci tulnud neile õnnistust. Gsiotsa karjatasiwad nad oma lambaid üheskoos. Aga nende wahel oli
alati riid: kui teine karjaga paremat kätt tahtis minna, siis
himustas teine pabemat kätt pöörda. Wiimaks jautasiwad nad
karja kaheks, aga lõpeks jäi üks lammas üle. J a riid selle
lamba pärast rikkus nende nnegi rahu. Malone ütles: ,,Ta>
paine lammas ära ja raiume pooleks!" Aga Maley kostis:
„Lammas jäägu elama, et tast willa saaks!" Maleyl oli sukke
waja, ta tahtis lammast pügama bakata. Malone arwas, et
pügamise aeg ci ole weel käes. „Siis püan mina oma külje
ära; pärast wõid sina teise külje pügada".
Malonc seda ei
lubanud; Maley aga pügas.
Nüüd wisas tuul lamba kalju kuristikku. Sealt toodi ta
teisel hommikul wälja, — oli surnud ja külm. „ Maley. külm
wõttis lamba ära, sest et tema teine külg oli paljaks pöetud".
.Mitte", kostis Maley, ,waid tema langes kuristikku, sest et
tal teine külg pügamata oli; kui lammas üleni oleks paljas
olnud, siis tuul temasse nii hölpsaote ei oleks kinni hakanud".

-

*

-

Nad läksiwad kohtusse
„^oi, mis kena riiu-afi!" ütlefiwad kohtunikud. Protses kestis aastate kaupa, — kuni Maleyl ja Malonel enam lamba tallekest ega milla tätrakest
ei olnud.

tti.

Ooodus õpetuse andja.

Israeli poegade targa õpetaja Hllleli jüngrite seas oli üks
noor mees, nimega Sabot; sellele oli iga töö meelepahandust,
nõnda et ta ennast wedelemise ja laiskuse kätte ära andis.
Hillel aga oli mures noore mehe pärast ja wõttis nõuuks, teda
parandada. Seks wiis ta teda linnast wälja Hinnomi orgu,
mis Jerusalema lähedal. Seal oli seisaw wesi, kaetud mudase
umbrohuga, täis ussa ja kõiksugu putukaid.
Kui nad orgu oliwad jõudnud, pani Hillel oma kepi maha
ja ütles: ,,Siin wõime jalgu puhata". Noormees aga pani
seda imeks ja ütles: „ Kuida, meister, — selle inetuma soo
ääres? Eks sa tunne, mis kihwtinc auur siit üles tõuseb?" —
„Sul on õigus, mu poeg", kostis koolmeister, „see soo on
laiskleja hinge sarnane. Kes tahaks tema lähedal wiibida?"
Peäle selle wiis Hillel noore mehe tühja põllu peale, kus
üksnes ohakad ja kibuwitsad kaswasiwad, mis wilja ja kasulikud
rohud ära lämmatasiwad. Seal toetas Hillel kepi najale ja
ütles: „Waata, sel põllul on hea põhi, mis kõiksugu head
wilja wõib kaswatada. Aga ta on harimata jäänud; sellepärast kannab ta nüüd üksnes okkalifi ohakaid ja kibnwitsu ja
kihwt-taimi; seal all pesitawad maud ja sisalihld. Enne nägid
sa laiskleja hinge, nüüd tunne tema elu!" — Nüüd täitis häbi
ja kahetsus Saboti südant, ja ta ütles: „Meister, miks wiid
sa mind niisuguse koleda ja kurwa koha peale? Sellest paistab
minu hinge ja elu pilt wälja — mulle karistuseks." — Hillel
a$a kostis ja ütles: „Sest et sa minu sõnu ei tahtnud uskuda,
fiis katsusin ma. kas ehk looduse heal wahest sinu südamesse
tungib." — Sabot pigistas oma koolmeistri kätt ja ütles: ^See
ei ole asjata olnud; uus elu — sa pead seda näha saama —
on minu sees alganud."
Nõnda see ka sündis, Sabotift sai usin inimene. Nüüd
wiis Hillel teda ühte ilusasse orgu, kus üks oja selge weega
kena käärusid sünnitades õitsewa puude, lillerikka aasade ja

tiheda põõsaste wahel woolas. — „ S i i n näed," ütles hallpea
rõõmsa noore mehe wastu, „oma uue, tööka elu pilti. Loodus,
kes sind noomis, nüüd sind ka rõõmustagu."

17. Pikne.
(Tõeste siuidiuud lugu).

Wanawanaema, wanaema, ema ja laps oliwad neljakesi
elutuas. Nagu nende wanadus, nõnda oli ka nende tallitus
ja kõne igaühel isesugune. Laps wiitis mängides aega; ema
waadas ja walmistas oma pühapäewased riideid; wanaema
istus woki taga ja kedras; wanawanaema oli nurgas aseme peal.
Wäljas oli õhk kuum ja raske
^Homme tuleb pühapäew/ rääkis laps rõõmsal meelel,
„siis ma lähen wainule mängima ja lillesid korjama." —
„Homme tuleb pühapäew," ütles ema oma korda, „siis ma
panen uued riided selga ja saan küla-inimestega kokku. Pühapäew on meile kõigile õnnistuseks, millal ka kurb süda saab
rõõmu maitseda. Ka päikese paistegi on pühapäewal kaunim
ja armsam." — „Homme tuleb pühapäew." pajatas wanaema
omalt poolt, r minule küll mitte, sest mis mul muud teha, kui
kodus tallitada ja seadelda. Elu, eks ta olegi alaline töö ja
mure! Hea sellele, kes ikka oma kohust ustawalt täitis." —
^Homme on pühapäew," lisas lõpeks ka wanawanaema jutule
jätkuks, „oh et surm jõuaks ja mulle igawest pühapäewa tooks!
Ei ma jäksa enam mängida ega laulda, ei enam ehtida ega
tööd toimetada. Juba minu aeg möödas; mis mul enam
ilmas olla!"
Nõnda nad juttu ajasiwad; wäljas müristamine läks kangemaks, wälgud käisiwad taewast maha. Tuba lõi heledaks,
nagu lausa tules, — ei nad seda enam näinud: neli elu loppis
äkitselt; neile tuli igawene pühapäew.

18. Surma sõnnmiknd.
(Ennemuistne jutt).
Wanal ajal käinud üks Koljati wõi Kalewipoja wääriline
kangelane suurt maanteed mööda. Seal tulnud talle weike,
wõeras mehikene wastu ja hüüdnud: ..Paigal! Mitte sammu
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edasi!" „Miö? 4 hüüdnud kangelane, „sina weike loomake,
keda ma sõrmede wahel wõin peenikeseks õeruda, tahad mind
edasi minemast keelda? Kes sa õieti oled, et sa minuga nõnda
julged rääkida?" M i n a olen surm," kostnud teine, „minule
ei jõua keegi wastu panna, ja ka sina pead minu sõna kuulma."
Kangelane aga ei tahtnud surma sõna kuulda ja hakas (minaga
maadlema. Wiimaks sai kangelane wõitu; ta põrutas surmale
rusikaga nii tugewaste pähä, et surm uimaselt tee ääre
maha langes.
Tüki aja pärast tuli üks noor inimene seda teed; ta oli
terwe ja rõõmus ja lanlis käies lahkeid laule. Kui ta poolminestand mehikest tee ääres maas silmas, läks ta senna, tõstis
mehikese jalgade peale, andis talle oma pudelist karastawat
jooki südame kinnituseks ja oodas, kuni teine toibus. „Kas sa
tead ka," hakas wõeras siis rääkima, „kellele sa praegu head
tegid?" „Gi t e a / kostis noor mees, „ma ei tunne sind mitte,
aga ma arwan, aidata sünnib igaüht, kellele abi tarwis on,
olgu kes tahes." „See on õige ja iga inimese kohus," kostis
teine, „aga nüüd kuule, kes ma olen, ometi ära kohku mitte!
Mina ei ole keegi muu kui surm ise. Mina ei heida armu
kellegi peale, kes mulle wastu tuleb, ja ei wõi ka sinuga mitte
teisiti teha. Siiski, et sa mind mitte tänamataks ei wõiks
nimetada, tahan ma sulle sõnumid saata, enne kui sulle
järele tulen!"
Nüüd elas inimene rõönrsaste ja julgeste edasi — päewast
päewa ja aastast aastasse. Aga noorus ja terwis ei pidanud
kaua wastu, haigused hakasiwad käima ja walud. ^Ega ma
ei sure," mõtles inimene haiguse ajal, ,,küllap surm sõnumid
saadab, enne kui ta tuleb." Niipea kui haigus möödas oli,
hakas inimene weel enam kui enne priiskama ja prassima; ta
ei mõtelnudki enam haiguse ega surma peale.
Äkitselt koputab ühel päewal keegi talle õla peäle; ta käanab ümber, ja — surm seisab tema ees ja ütleb: ,,Läki! Sinu
tund on tulnud." „Kuida?" kostab inimene tarrctand südamega, ,,kas see on sinu sõnapidamine? Kas sa ei lubanud
mulle sõnumid saata, enne kui tuled? Tänini ei ole ma weel
ühtegi sõnumikku näinud." ,,So-oh," ütles surm, ,,kus su
silmad siis oliwad? Kas sa tõeste nii meeletu olid, et sa minu
sõnumikka tähelegi ei pannud? Eks lna ei saatnud neid sulle

issa üht teise järele? Kas ei tulnud peawalu, hamba-walu.
palaw-tõbi, jooksja? Kas su körwa-kuulmine ja silma-nägemine
ei jäänud töntsiks? J a pealegi, kas ei tulnud iga õhtu minu
kaksikwend uni sinule mind meele tuletama?^ — Inimene ]ai
nüüd küll aru, et ta surma sõuumikka ei olnud tähele pannud.
Sõna lausumata andis ta surmale kätt, ja nad läksiwad.
19.

Loomine.

l)>tahwa suust üles kirjutanud Faehlmänn).
W a n a - I s a elas kõrges taewas; tema katukse all säras
kaunis päikene. Kalewid oli ta loonud, et nende nõuu ja kangust tarwitada. Kõige wanem neist oli W a n e m u i n e .
Ta
oli teda wanaks loonud, halli juuste ja habemega, ning oli
temale wanaduse tarkuse annud; aga süda oli tal noor, ja tema
päralt olj luulcmise ja laulmise wõim. Wana-Isa kuulis tema
tarka nõuu, ja kui mured tema tarka otsaesist kortsutasiwad,
mängis Wanemuine tema ees oma kaunist kannelt ja laulis
oma armsaid laule. — Teine oli I l m a r i n e , kõige parema
mehe-ea sees ja mehise tugewusega, tarkus paistis tal otsaesise
pealt ja sügawad mõtted silmist. Tema päralt oli kunstide
wõim antud. — Kolmas oli Lämmeküne, erk noormees, täis
naljatuju, ikka rõõmus ja üleannetuste peale walmis. Teised,
nagu W i b u a ne, wägew wibukütt, on wähem tähtsad. Kõik
pidasiwad üksteist wennaks ja Wana-Isa nimetas neid oma
lasteks. Nende elukoht oli K a l j u w e ehk K a l j u w a l d .
Seal astus Wana-Isa Kalewide ette ja ütles: „ M i n a
olen omas tarkuses nõuuks wõtnud, maailma luua." Imeks
pannes waadafiwad Kalewid tema õtsa ja ütlesiwad: ,,Mis
sina omas tarkuses oled nõuuks wõtnud, ei wõi paha olla."
J a kui nad magasiwad, lõi ta maailma, ja kui nad üles tõusiwad, õerusiwad nad filmi ja jäiwad imestades seda tööd tunnistama. Aga Wana-isa oli loomise tööst wäsinud ja heitis
puhkama. Siis wõttis Ilmarine tüki oma kõige paremat terast,
tagus selle üheks kummiks, lautas teda telgiks üle maa ja kinnitas senna külge särawad tähed ja hõbedase kuu; Wana-Isa
eeskojast wõttis tema walguse-andja ning pani ta imelikul wiisil
telgi külge käima, nii et ta ise üles tõuseb ja looja läheb.
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Rõõmutujul wõttis Wanemuine kandle, hakas rõõmulugu laulma
ja hüpas maa peale, ja laululinnud käisiwad tema kannul, ja
kus tema hüppaw jalg maa külge puutus, seal sigiuesiwad lilled
asemele, ja kus tema kiwi otsas istudes laulis, kaswasiwad puud
maast üles ning laululinnud lendasiwad puude oksade peäle ja
laulsiwad tema seltsis. Lämmeküne pillerkaarita^ mööda metsasi
ja mägesi ümber, ja Wibuane katsus oma wibu osawust.
Wana I s a ärgas selle tümina peale üles ja pani imeks, kuidas
maailm hoopis teiseks oli muutnud, kui ta temast loodud. J a
ta ütles Kalewitele: ,,Nii on õige, lapsed! Mina olen maailma
tooreks tombuks loonud, teie asi on, teda iluga ehitada.
Warsi saan mina maailma täitma kõiksugu loomadega ja
saan siis inimesed looma, kes selle maailma üle walitsegu.
Inimese tahan ma aga nõrga luua, et ta omast wägewusest
ci wõiks kiidelda, ning teie peate inimestega sõbrustama ja nen«
dega seltsima, et üks sugu tõuseks, kes ennast mitte nii kergeste
õelusele ära ei anna. Õelust ei taha ma mitte ära kautada,
tema on headuse mõõt niug kihutaja".
Wanemuine läkitab weel nüüdki omad saadikud maa peale,
et inimesed laulu mitte ära ei unustaks, aga Eestlaste süda on
lahkeist lanluwiisidest rõõmu tundma liig rõhutud; ometi aga
usuwad nad seda tõutust, et Wanemuine saab ise ükskord tagasi
tulema, kui õnne silm jälle Eesti nurmedel wiibib.

20.

K o i t ja

(Eesti jutt.

Ämarik.

Faehlmann.)

Kas sa lampi Wana-Isa eeskojas tunned? Praegu on ta
looja läinud, ja seal, kuhu ta ära kustus, hiilgab weel paistus
taewas.
Juba läheb walge-kuma idasse, kust ta warsi jälle
täie iluga maailma saab teretama. Kas sa tunned seda kätt,
kes päikese wastu wõtab ja hingama saadab, kui tema oma
käigi on lõpetauud? Kas sa seda kätt tunned, kes ära kustunud
päikese jälle põlema süütab ja teda taewa külge uueste käima
paneb?
Wana-Isal oli kaks truul-teenijab — nende sugust, kellele
igawene noorus oli kingitud; ja kui lamp esimesel õhtul oma
käigi oli lõpetanud, ütles Wana»Ifa Ämarikule: ^Sinu hoolde,
(Kurrik, Kirjutamise dpetus.)
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mu tütreke, annan ma looja-mineja päikese; kustuta tema ära
ja mata tuli kinni, et kahju ci sünni!" — J a kui teisel hommikul päike jälle uut käiki pidi alustama, ütles Wana-Isa
Koidule: ^Sinu töö, mu pojuke, olgu lampi põlema süüdata
ja uue käigile walmistada".
Truiste täitsiwad mõlemad oma kohust, ja ühelgi päewal
ei puudunud lamp taewa küljes. * J a kui tema talwe taewa
äärt mööda käib, kustub ta õhtu waremalt ära ja läheb hommiku hiljemalt teele.
J a kui tema kewade lillesid ja laulu
äratab ja suwe oma kuumaga wilja walmistab, siis on temal
lühike puhkuse aeg. ja Ämarik annab teda kustuwalt kohe
Koidu kätte, kes teda wiibimata jälle uue elule põlema paneb.
See kaunis aeg oli kätte tulnud, millal lilled õitsewad ja
lehkawad; ja inimesed ja liunud täitsiwad oma rõõmulauludega
Ilmarine telgi alust ruumi. Siis waadafiwad mõlemad teineteisele sügawaste filmi, ja kui kustuja päike Ämariku käest
Koidu katte läks, pigistati wastastikku käsi ja mõlemate huuled
puutusiwad kokku.
Aga üks silm, kes iialgi ei uinu, oli näinud, mis waiksel
keskööl oli sündinud, ja teisel päewal kutsus Wana-Isa mõlemad enese ette ja ütles: ^Mina olen teie teenistusega rahul
ja soowin, et teie õieti õnnelikuks saaksite.
Siis olge nüüd
teineteise päralt ja tallitage edaspidi oma ametit kui mees ja
naene!" Seal wastasiwad mõlemad kui ühest suust: „Wcrna*
Isa, lase meid igaweste mõrsjaks ja peigmeheks jääda! Sest
mõrsja ning peigmehe põlwes, kus armastus ikka noor ja uus
on, oleme meie kõige õnnelikumad".
J a Wana-Isa täitis nende palwet ja õnnistas nende nõuu.
Üksainus kord aastas, nelja nädala peäle, saawad mõlemad
kesköö ajal kokku. J a kui Ämarik kustuja päikese armukese
kätte annab, punetab ta ära, ja see paistus on taewa peal kui
roosipuna näha, kuni Koit lambi jälle põlema paneb ja hele
paistus taewas uueste ülestõusja päikese tulekut kuulutab.
Seks ajaks ehitab aga Wana-Isa weel ikka nurmed ning
aasad kõige kaunima lilledega, ja kui Ämarik siis mõnikord
liig kaua Koidu rinnal wiibib, hakkawad ööpikud teda pilgates

hüüdma: „Laisk tüdruk, laisk tüdruk, öö pikk!"

1. Kiri, millega koolilaps teise käest kooli wahe-ajal üht raamatut
laenuks palub.

I g a laps walitsegu ise, mis raamatut talle tarwis on,
mis teda sunnib, kirja-teel seda paluma K. Kõige parem on,
kui igaüks tõeste ette tulnud korda siin kirja paneb.
Selle kirja peale lastagu ka wasws kirjutada, mille sisu:
Kirjasaatjal ei ole wõimalik seda palwet täita, sest K. Ehk:
Ta täidab seda hea meelega.
Muidugi peaks laenuks-wõtja raamatut tagasi saates ka
ühe kirja (tänu) kaasa saatma.
2.

Kiri

wanematele.

Selle sees seletagu koolilaps neile, mis koolis ühe päewa
jooksul kõik ette tuleb: missugused koolitunnid, misga tundide
waheaeg mööda saadetakse K.
9'

3. Kiri sõbrale, hts ka senna kooli tahab tulla, UUS kirjasaatja on.
Selles kirjas tuleb seletust teha koolist üleüldse: wastuwõtmise tingimisteft, raamatutest ja muist asjust, mis igal
koolilapsel peab olema, kooli-eluft :c.
4.

Kiri wanematele, (wennalt, õele, sõbrale) — ära peetud kooli
katsumisest.

5. Kiri tutlawalc, mille seez selle soowimise peale mõni laste mäng
ara seletatakse.

6. Kiri sõbrale sellest, kuidas kirjasaatja mööda läinud Zoulu-pnhad
on ära elanud.
7.

Kiri

sõbrale.

Sisu: M i s iseäralikku rõõmu kirjasaatja hiljuti on maitsenud. — Olgu et ta kuski ou wõerfil olnud, wõi et kodus
morn pidu peeti, wõi et ta wõeramaa loome ehk muud sellesarnast on näha saanud.

8. K i r i k a n g e l t

koju.

(Isegi mõista, et niisugust kirja üksnes need jaksawad
walmistada, kes ise kord kuski on reisinud-)
9.

Kiri wennale, kes kaugel maal on.

Sisu (umbes):
1) Lahkumise tunni meeletuletamine.
2) Kodune muretsemine sellepärast,
wenna käsi käib.

et teada ei ole, kuidas

3) Teada-andmine kodusest elust, ette tulnud muutmistest, terwisest, haigustest, töödest :c.
4)

Soowimised, et wend
hästi käiks :c.

warsi

kirja

saadaks,

et ta käsi

S i s u : 1) 5Jtitte toa raamatut; nimelt mitte niisuguseid, millel
imelikud pealkirjad on. Waid niisuguste meeste kirjutatud
raamatuid, kes juba kui tublid kirjamehed üleüldse tuttawad on; (näitused).
2) Mitte, et imelikka (hirmsaid) tukka kena lugeda; waid, et
lugeja lugedes midagi wõiks õppida. Sellepärast sünnib
(häid raamatuid) aegamööda ja järele mõteldes lugeda;
iseäranis ilusaid ja õpetlikka kohte sünnib tähele pannes ja
mitmel korral lugeda. Mõned üksikud tuumakad mõtted ja
tähtsad sõnad kirjutagu lugeja enesele üles, et nad kindlaste
kätte jäeksiwad :c.

Neljas
Luuletuste

samm.

ümberseletaminc.

T ä h e n d u s . Wiimaks on l u u l e t u s t e (nimelt jutustama luuletuste) ü m b e r m u u t m i n e j u t u k s (seletuseks) mõnus harjutus, luis päris peastkirjutamisele tubliste ette walmistab.
Sellest ei tuleks aga suurt midagi wälja, kui lapsi lühidelt
kästakse üht luuletust „on:a souatega" ära jutustada ehk üles
kirjutada, lapsed ei peaseks luuletuse sõnadest ometi mitte lahti.
Neist peab aga koolmeister lapsi täieste lahti tegema, s. o. ta
peab peale selle, kni luuletus on ette loetud, luuletuse sisu
kohta sündsaid küsimisi lastele ette panema. Küsida
sünnib: kellest (missugustest immestest, loomadest JC.) käsilolewas luuletuses jutustatakse; m i s sellest ehk teisest on seletatud; mispärast, m i s t a r w i s JC; missuguseid tükka peaa s j a d e k s tuleb pidada JC. Niisuguste küsimiste ja kostmiStc
läbi astub asi ise laste silma ette, nii et luuletuse sõnad
meelest üsna maha jääwad. Pealegi wõiwad lapsed niisugusel
läbiseletamise põhjal koolmeistri juhatusel hõlpsaste jntustnsc
järge nii eM teisiti m u u t a , juttu l ü h e n d a d a , s. o. nkSnes
pea-asju lühidelt üles täheudada, ehk ka l a i e n d a d a , s. o.
üksikuid tükka enam wälja seletada, — ehk wiimaks mõnest
teisest a s j a s t (inimesest, loomast :c.) antud j u t u sarnatse
seletuse teha. — Kooli õppijatele, kes juba kõrgema järje
. peal on, sünnib, nagu isegi mõista, pikemaid lugusi ilma kõige

ettewalmistamiseta ümber seletada anda, näituseks Kalewipoja
laule. Kuid ülesanne määratagu ära: kas üksnes pea-asjad
lühidelt on kirja panna, wõi kas terwe lllgn täieste ümber
jutustada:c.
Neile tähendustele lisame mõned näitused juure.

1.

Jänese õhkamine.

(C. R. Jakobson, Kooli lug. raam. I., nr. 10.)

a) P e a - a s j a d.

1. Missugused on jänese elupäewad — tema enese ütlemise
järele?
2. Jutusta lühidelt, kuida wiisi jänes kinni püüti!
3. Mis tehti temaga peale selle?
Jänes ütleb, et tema elupäewad rasked (wiletsad) on, sest
et teda taga aetakse. — Jääger oli jänest metsas silmanud,
ta saatis koerad (hurdad) temale järele; need wõtsiwad wiimaks
jänese kinni ja wiisiwad jäägri juure. — Peale selle wiidi
jänes mõisa ja anti koka kätte, kes ta ära nülgis ja praewardasse küpsema pani.
d) T ä i e l i n e ü m b e r j u t u s t a m i n e

(mõne muudatusega).

1. Seleta, mis jänes omast elust tunnistab!
2. Jutusta, kudawiisi jääger hurtadega temale tüli tegi!
3. Kuidawiisi wabandas jänes ennast?
4. M i s sündis aga jänesega pikemalt?

Jänes ütleb: „ Minul on wäga wilets elu, sest ma pean
oma waenlaste eest alati hirmul olema. Täna oli jääger koertega metsas; ta juhtus mind nägema ja saatis sedamaid omad
jahikoerad mulle järele. Ma katsusin küll weel ara põgeneda,
aga koerad oliwad wiledamad; nad teadsiwad, et minu pea ja
jalad neile palgaks antakse, ja wõtsiwad mind kinni ja wiisiwad
jäägri juure. Ma hakafin teda palmna ja ütlesin: „„Ole hea
mees ja lase mind lahti! Ma ei ole ju kellegile kurja teinud,
waid ennemine head; orase latwu kärpisin, et oras paremini
kaswaks, ja haawa oksi närides püüdsin metsa puhastada.""
— Jääger aga ei hoolinud jänese palumisest midagi, waid poos
ta sadulasse ja wiis mõisa. Seal anti surmatud loom koka
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katte. Kokk nülgis jänese ära ja pani küpsema.
wiidi jänese praad lauale.

Wiimaks

ä) Ümber muudetud ja laiendatud seletus.
1. Seleta, kuidas teised loomad jänesele hirmu ja häda
teewad!
(Rebane, hunt, ilwes, koer, kassid, kullid ic.)
2. Seleta, mispärast ja millwiifil inimene jänest taga
kiusab!
(Püssimees jahikoeraga — wiih müüa; suured jahid — liha,
naha, rõõmu pärast x.
e) Lase rebane, (hobune, lammas ic.) oma elulugu jutustada! (Esimesest mäletamisest kuui wana päewadeni).
2.
Kadak.
a) (Küsimised - lehek. 20).
d) (Nagu eelminejas näituses.
3.

Karjapoiss.

(C. R. Jakobson. Kooli lug. r. I., nr. 33.)

Seleta, mis tükkide poolest on karjapoiss selle luuletuse
järele kuninga sarnane!
4.

K a l e w i p o j a lapsepõli.
(Kalewip. I I . , 622—754.)

1. Kui palju aega Kalewipoeg a) ällis, mähkmetes oli, d) roomäs, d) imes?
2. Kuidas püüdis ema poisikese karjumist waigistada?
3. Mis asjad edendasiwad poisi kaswamist?
4. Mis läbi püüdis noor Kalewipoeg oma jõudu ja keha-kanguft
kosutada — (esiteks kuni kuuendaks)?
5.

Kalewipojad

jahi

lKalewip. I I I . , 42-166.)

6.

Jutusta lühidelt,

peal.
x

aga selgeste ja täieste:

Kalewipoeg VIII. lugu!

Kuna meie kihelkonna koolides :c. enamaste ka kahte wõerast keelt
(Wene- ja Saksakeeli) õpetatakse, siis tahame siin lühidelt tähendada,
kuidawiisi nende keelte õppimine õppija e m a k e e l e l e kas tulu wõib
tuua ehk r i k e t teha.
T õ l k u m i n e wõib kahesugune olla: 1) tõlkumiue sõna-sõnalt,
2) m õ t t e tõlknminc. Sõna-sõnalt tõlkuda ei ole õppijal raske; kui
tal sõnad teada on, siis ei ole muud teha, kui tõlgutawas tükis iga
fõua asemele teise keele sõna panna. Sellepärast leiame <&at\a' ja
Wenekeele
õppimise raaniatntes tõlkumise tarwis esialgn ikka
üksnes lühikesi ütlusi, mida hõlbus on sõna-sõnalt teise keelde
ünlber ütelda. See on muidu küll õige ja hea, kuid üks halbus on
sel asjal siiski küljes: koolilastele saab s õ n a - s õ n a l t kölkumise amet
nii kindlaste kätte, et nad wiirnaks arwawad, et ainult uiifuguue tolkumine, kns iga wõera-keele s õ n a l e emakeele sõna wastu pannakse,
ongi õ i g e tõlkumiue. Nii tõlkus üks kooliõppija, kellel Saksa-keel
kaunis „felge", Saksa-keele ütlnst: der Rest der Milch wtrd zu Kase
gemacht — sõna-sõnalt nõnda: p i i m a ü l e j ä ä d u s faab t e e s i k s
t e h t u d . Päris Gesti-keeli tuleks aga ütelda: ü l e j ä ä n u d piim
tehakse j u u s t u k s . Gsimeue tõlge on Eesti-keele rike, sest „piima
ü l e j ä ä d u s " on üks arusaamata asi, ja saab-sõna pruukimine
selkombel on küll Saksa-keele iseloomn järele, aga Eesti-keele ise
loonut wastn.
Tõlknmise sllnrem tulu on wahest just see, et tõlkuja m õ t e t
õpib sõnadega t e r a w a s t e ä r a t ä h e n d a m a . See tulu jäeb aga
tulemata, kui tõlknja mõtte wäljannrimise asemel sõnade külge kinni
jäeb. Näituseks: Bis zur allgemeiueu Verbreitung des Feuergewehrs
war der Glephant für das südliche Asicn ein überaüs wichtiges Thier,
wclckes ju >>underten, ja zu Tausenden den j,triegsheercn folgte und
ost die Schlachten der Völker ontsckied. Tõlkujal oli teada, et
entscheideu on otsnst andma, ja ta tõlkus eesfeiswa ütluse wiimast
jagu uõnda: — ja sagedaste r a h w a s t e l a h i n g i t e üle otsust
a n d i s , — ja tui sellega rahul ei oldud, siis: — l a h i u g i t e l c otsa
peale tegi. M õ t e on aga wahest see: — ja sagedaste r a h w a s t e
l a h i n g i t e s a i d a s wõitu kätte saada; ehk: — wöidn k ä t t e saamist w õ i m a l i k u k s , k i n d l a k s tegi.
Nende arntustega tahtsime uäidata, et ka tõlknmine wõerast keelest
õppija emakeele harimise teenistusesse wõib aotuda, nii et õppija
terawaste õpib mõtlema ja punast, snla Eesti keelt tarwitama.
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Wiies peatükk.

Peaftkirjutamine.
A. Õpetuse määr.
Peastkirja õpetus on kirjutamise õpetuse wiimne (kõige
kõrgem) aste. S i i n peawad kooliõppijad õppima ja harjuma,
ühe ülesande seletuseks ise oma waimu tagawarast, s. o. tundmiseft ja teadmisest mõtteid üles leidma, neid arendama ja
sõnastama; nad peawad õppima ja harjuma, mõtte seaduste
järele mõtlema ja keele seaduste järele mõtteid awaldama <kirja
panema). Muidugi ei jõua noored kooliõppijad laialisest ja
täielisest mõtte ja keele seaduste arutusest ja seletusest mitte
jagu saada; aga paraja juhatuse ja harjutuse waral sündsa
ülesannete najal peawad nad ometigi nende seaduste A B D - g a
aegamööda tuttawaks saama.

B. Õpetus ise.
@ e ž t ä h e n d u s . Ülesanded olgu õppijate jõuu kohased; juhatus
olgu uiisuguue, et õppijad täielise ja puudulise, selge ja segase
mõtte ja ütluse wahele õpiwad wahet tegema. Süudsad on
seletada auda mõned l o o d u s a s j a d , (mõned taimed, elajad JC).
ja mõned l o o d u s w ä g e d e sünnitused, (müristamine, kaste,
aasta-ajad JC.J; niisama ka t n u m a k a d m õ t t e d , (wanadsõnad, tähtsate meeste tähtsad ütlused x.). Neid arutagu
peastkirjutajad mõtete seaduste põhjal ja seletagu keele seaduste juhil.
Kooliõppijad walmistagu igas nädalas üks peastku! Et
neil feetarwis terwe nädal aega oleks, seks olgu igaühel kaks
peastkirja raamatut: peastkirja tunnil (ükskord nädalas) annawad ilad siis ikka ühed raamatud walmis tööga käest ja saawad teised tagasi. Wigu ärgu parandagu koolmeister mitte,
waid ta tähendagu nad wärwilise tindiga ära — sellkombel
nagu allpool juhatame. Esimene töö igas peastkirja tuuuis
olgu wigade parandamine; igaüks parandab ise omad wead;
küsimise peale seletab koolmeister igaühele neid wigu, millest
parandaja ise õiete aru ei saa. Selle töö peale kulub peastkirja
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tunni ajast wahest umbes kolmas jagu. Peale selle wõetakse
uus ülesanne käsile seletada.
Gt peastkirja õpetus õiget wilja kaunaks, feetarwis peab
koolmeister laste töödest õiget lugu pidama: ta peab hoolega
ja terawaste iga töö fees kõik wead ära märkima ja peab
ühtlasi lehe ääre peale üles tähendama, mis wiga ühes ehk
teises paigas on. Siis saab parandamine pärast tulus olema
ja ladusaste korda minema.
Kõik peastkirjades ettetulewad wead wõime kahte seltsi jautada ja
kumbkit seltsi wead jällegi üksikult lähemalt ära tähendada:

a. Kirjutuse ja wahemärkide wead.
~ ~ ~ ~ Käekiri halb ehk ära määritud.
+
Sõna ei ole õigeste kirjutatud.
U
Peab üks sõna olema.
E i pea üks sõna olema,
Olgu poolitaja märgi läbi ühendatud (lahutatud).
Wahemärk puudub, ehk on wõeras, ehk üleliia.

sw
d.

Keele- j a m õ t t e - s e a d u s t e w a s t a l i s e d tükid.

—

Sõna wöeriti muudetud, ehk kõrwalise keele-murde
wärki pruugitud.
1 2 Sõnade järg on halb.
\
Ütlus wõeriti loodud — sasine.
]/
Sõna ehk jagu seletust puudub.
'—i ehk [ Sõnakulu liig suur.
?
Arusaamata sõna (ütlus).
!
Sõna (ütlus) ei ole täieste mõtte-kohane.
?!
Asi wõeriti seletatud.
??
Mõte ei ole ise-eneses kokku-sündiw.
Proowiks, kuidas koolmeistril neid märka tuleb pruukida, leidku
siin aset mõned wigased kohad kooliõppijate peastkirjadest, uus
raamatu kirjutajal just praegu käes oliwad läbi waadata.

—

43

(Surma sönumiknd).
Wanal
metsa poole.

ajal läks
Kui

ta

üks

kangelane teed mööda

silmad

weikese mehe wastu tulewat,

üles

tõstis,

näeb

ja kui ta tema ligi

oli saanud, siis ütles weike mees kangelase wastu:
, I ä e seisma, mitte üks samm enam edasi."

(Esimene peaütlus peab wormi poolest niisama t ä i e l i n e olema,
nagu teine: siis näeb t e m a JC. — olewikku ja minewikku
ei ole siin tarwis wahetada; olgu: n ä g i :c. — Ütluse alus
(subjekt) on wiimses ütluses uus, — seepärast peab sellega
u u s ü t l u s algama, kus juures teine kaasütlus peab maha
jääma: . . . mehe wastu tulewat. See ütles :c. — Punkti
asemel peab õhkamise märk olema*).
Kui ta ühte suurte metsa jõudnud oli, kust tee läbi
läks, astus korraga üks wõeras wana meheke metsast
wälja tee peale ja hüüdis kangelasele: „ I ä e seisma,
ära mine enam üks samm edasi'."
(Peab olema: oli jõudnud; — hüüdis kangelase wastu K.
— See käsk ou kõhnaks jäänud, jest et sõnu liig palju: „ära
mine enam" — jäägu maha!)
Mind (s. o. kangelast) ei wõi keegi keelda, siis weel

2 2

wähem sina.

(„Ei keegi" ja „sina" ei lase ennast mitte wastastikku seadida,
sest „sina" läheb „ei keegi" liiki ehk walda. Wastastikku seadimine wõiks siin nõnda olla: mind ei wõi teised m i n u s u g u s e d k i keelda, siis JC, — ehk p õ h j e n d a m i s e kombel:
mind ei wõi keegi keelda, s e d a m ö ö d a ka sina mitte).
Wõeras wastas:

„Mina olen surm ja^ keegi ei wõi

minu wastu seista."
( „ I a " on kõrwu - seadija ehk otsa-jätkaja sidesõna; need mõlemad
ütlused peawad aga i l m a sidesõnata teineteise kõrwal
seisma; esimest ütlust tuleb teise põhjendajaks pidada).
*) Umbes^nõnda — kui klambrite wahel — veaks koolmeister f u u f ö n a g a
wigu seletama, siis kui lapsed ise neid parandawad.

ü ^
w

Mina

olen surm,

sest iga üks kes minu

wastu

juhtub peab surema.
(Parandada tuleb nõnda: I g a ü k s , kes m i n u l e wastu juhtub,
peab surema, sest mina olen surm).

!

Kangelane ei pannud sellest juttusi suuremat tähelegi
+ ning ütles: „ Keegi ei ole minu wastu tappelda
jõudnud, ka sindgi tahan ma oma sõrmede wahel
puruks pigistada."
(Tuleb parandada: jutust; — waik', — tapelda; —sindki).
I Nüüd läksid nad wõitlema ja wõitlesid kuni ?c.
(Olgu: läksiwad; — wõitlesiwad).

-f- ! | Naad hakasiwad kaklema K.
(Olgu: nad; — „kaklema" on liig labane sõna, mida kirjakeeles ei sünni pruukida).

J a nende sanadega karas ta wägimehe kallale ning
taht teda maha muljuda.
Wiimaks sai kangelane surma ometi nenda lüija,
et ta ühe kiwi juure mahalanges.
(Olgu: sõnadega; — t a h t i s ; — nõnda; — maha langes,
— sest tegusõnad peawad teistest sõnadest lahns olema).
Kui ta nüüd seda meest seal kiwi ääres maas nägi,

V +

halastas

ta peale ja andis tale oma lähkrist kosu-

tawat jooki juua.
(Seisku: halastas ta tema peale; — talle).
O l i ta juba natuke toibunud ja oma jalgade peal

seifis, küsis tema :c.
(See ütlus on sa sine, ta on wõeriti lühendatud; w o r m i järele
maksab „oli ta" mõlemate ütluste kohta, mõtte ehk sisu
järele aga üksnes esimese kohta. Olgu: kui ta juba —
ja oma jalgade:c.)

—
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olen surm jst murran kõik maha, mis ette
K. . .

ja

ei

taha

sind

nüüd

ka

mitte

elusse jätta.

sSedamööda peaks ta ka puud, kiwid, mäed ic. maha lnurdma!
See ei ole asjalikult õige,— waid: kõik inimesed, wõi:
elawad loomad, kes ette juhtuwad. Nüüd — s. o: seekord — jättis ta ju iuimese elusse).
Ühtegi ei ole ma mööda lasknud, kes mulle on wastu
tulnud, ei ka sind, waid selle heatöö eest tahan ma
sulle seda head teha, et ma enne :c.

(Peaks olema: ei lase ka sind mööda, — aa,a see oleks weel
asjalikult wõeriti, sest surm laskis K. Tuleks parandada:
ei jäta ka siud mitte igaweste elama.
„Waid" seab siin eelmineja mõttega wastastikku seda,
mis üksnes sellesama mõtte lähem ärapiiramine on;
„waid" asemel olgu: siiski).
Siis

annan sulle weel aega ja luban sulle, enne

jäle tulemist sõnumid saata JC. . . el teaksid enne
ette walmistada.
(Komma on üleliia; — kas ffjärele"V — „et"? ic.)
Nõnda wiisi elades läks mitu aastat mööda, enne kui
surm teistkorda tagasi tuli ja talle õla peale koputas
ning ütles: „Tule ä r a ! "

(Olgu: nõnda elades, ehk: seda wiisi elades K. — Surma
tagasitulek on pea-afi; fee on aga siin kõrwalifeks asjaks
saanud seeläbi, et see kaasütlustega on jutustatud. Olgu:
— mitu aastat mööda. Wiimaks, ehk äkitselt tuli surm IC.)
Ühel päewal puudus keegi tema õla külge ja fee oli
surm.

S u r m hüüdis: ^Tule minuga kaasa, sest sinu

tund on juba tulnud, et sa minuga kaasa pead tulema!^
(Olgu: p u u t u s ; —sõtta „surm" on kaks korda järgimööda
juhtunud, fee teeb seletuse ilutnmaks; — niisama läheb selews
igawaks, kui sõnu ümber korrutatakse, sellepärast jäägu
wiimue kaasütlus maha!)
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Need oliwad kõik minu eel käijad.
wad
U \* ?!

mitmesugused

haigused,

nagu:

Need oli-

palawik, pea

ümber^käimine, tiisikus ja iga^öösene pime.

(Olgu: eelkäijad; — ümberkäimine; — iga-öösene; —
aga mitte iga-öösene pimedus, waid u n i , s. o. et inimene
magades nagu surnud on, pidi talle surma meeletllletajaks olema).
Inimene
panemata

oli

sai nüüd
olnud,

ja

küll
pidi

aru,
nüüd

et ta tähelesurma sõna

kuulma; nõnda lahkus tema siit ilmast ilma järele
mõtlemata ära.

(Semikooloni asemel olgu p u n k t , sest wiimne ütlus on t e r w e
j u t u lõpp \a peab sellepärast teistest ütlustest t ä i e s t e l a h u s
olema; — „järele mõtlemata" asemel on mõtte-kohasem:
ettewalmistamata).

I. Üleüldine ettewalmistamine.
Raske, kõige raskem on päris pea st-kirja walmistada, s. o.
ühe ülesande seletamiseks kohaseid m õ t t e i d leida, arendada
ja sõnastada. Ka ei olegi wõimalik, peastkirja walmistamise
osawust üksnes peastkirja tundides wõi ka peastkirja õpetuse
raamatutest kätte õppida ja õpetada, nagu wahest rehkendust,
piibli-lugu :c.
Kes ühe asja olu ja loomu oskab mõnufaste ära seletada,
kes üleüldseid tõesõnu tähtsate elu-olekute kohta mõistab tähendada, kelle mõtted selged ja kelle kõne haritud kirja-keele wääriline: sellest wõime julgeste arwata, et ta haritud waimuga inimene on. J a selle määra poole söuawad peastkirja harjutused.
Peastkirja walmistamise osawus on sedamööda terwe waimuhariduse õis.
Sellepärast peab kõik k o o l i õ p e t u s niisugune olema, et
ta lapse waimu harib ja seega tema peastkirjutamise osawust
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kaswatab. Alati ja igas tükis õppigu ja harjugu koolilapsed
selgeste m õ t l e m a j a õigeste r ä ä k i m a , olgu mis õpetus
iial tahes. Õppides kogub õppija tundmist, s. o. sisu peAftkirja tarwis; sellest otsust andes (kostes) harjub ta oma teadmift ja tundmist kujutama ja awaldama.
Seetarwis peab
k o o l m e i s t e r õpetama, s. o. seletama ja küsima tõeste meister
olema; õpetuse-andmine ou siin õpetus ja eeskuju ühtlasi. Opetaja mõtelgu koolitunnis ikka selle peale: kuidas oleksiwad minu
sõnad ja õppijate kostused l u g e d a , kui nad kõik järjest trükitud
kirjaks muutuksiwad?
S i i n ei ole muidugi mitte Paras koht, neist asjeft lähemat seletust teha. Kuidas k i r j u t a m i s e õpetus lugemise õpetusega ja ka teiste õpetustega sammus peab käima, seda oleme
eespool mitmes paigas katsunud näidata. Nimetada tuleb siin
weel, et peale kõige muu kooliõpetuse nimelt ja iseäranis siia
maale seletatud kirjutamise õpetus ja harjutused peastkirjale
üleüldiseks ettewalmistamiseks peawad olema. Niisama on ettewalmistamiseks kõik, mis peaftkirja- kirjutaja peale kooliõpetuse
ise oma elu sees silmaga on näinud, kõrwaga kuulnud ja meelega märganud.

II. Mõtete otsimine.
Mis seltsi ülesanded parajad on, seda oleme selle peatüki
algusel (B. Eestähendus) juba tähendanud. Kui koolmeister
aga peastkirja üles andes ilma pikema arutamiseta ülesannet
üksnes nimetaks, siis jäeksiwad kooliõppijad ilma nõuuta. Katsume sellepärast mõne näituse waral seletada, kuidawiisi õppijatele peastkirja walmistamise kohta parajat juhatust sünniks anda.
Wõtame ülesandeks:

Pikne.
Nõnda on fee ülesanne liig üleüldine ja sellepärast nagu
ilma õige sisuta ja kujuta. Asi on kohe teine, kui töö nõnda
ära määratakse: Igaüks kirjutagu k i r i , milles ta teisele ise-

nähtud piksest j u t u s t a b !

—

48

—

Kes ctoa seda, mis näha ehk kuulda, mitte õieti tähele
panema ei ole õppinud, fee ei mõista piksest wahest muud mida^ jutustada,^ kui et kangeste müristas ja wälku lõi ja hirmus oli. — Õ i e t i paneme aga üht asja ehk sündmust siis
tähele, kui meie selle üksiku j a g u d e peale waatame. Millest
meie tahame aru saada ja aru anda, seda peame tundma õppides ja ka seletades j au t ä m ä .
Paneme nüüd pikse üksikuid tukka tähele: must pilw
walkja äärtega tõuseb üles nagu mäe rüngas ja katab taewast;
õhk on kuum ja litsuw; nüüd äkilised tuuled ja tuule pöörised,
ajuti wäga, korraga torm lahti; inimesed, linnud, elaja-loomad
tõttawad warjule; müristamine läheb kangemaks, wälgud walgustawad musta taewast; kange wihm. Lõpeks läheb muristamine kaugemale, wihm jäeb aegamööda peenemaks ja läheb
wiimaks üle; wikerkaar; linnud laulawad; taimed on kosutatud;
õhk puhas; kõik loodus on nagu uueks saanud. — Weel rohkem
oleks nimetada, nagu: pääsukeste madalalt lendamine; puude ja
põõsaste painumine tormi käes; wihma-wee ojad; pikse õnnetus;
ära löödud wili; auru-pilwed pärast wihma; inimeste südame
tundmine müristamise ajal ja pärast müristamist j . n. e.
Wõtame teiseks üks wõrdlemise ülesanne:
Linn ja küla.

Tahame kaht asja teineteisega wõrrelda, siis waatame
esiteks, mis tükkides nad teineteise sarnatsed on, ja teiseks,
mis tükkides kumbki isesugune on. Nõnda ka siin: Mõlemad
on inimeste elukohad; mõlemates on hooned, aiad, kaewud,
teed j . n. e. Aga l i n n a s on majad enamaste kiwist, mitmekordsed, rentis ic, külas puust, õlgkatustega, läbi segamini n\;
l i n n a s prügitud uulitsad, õhtul walgustatud ic, külas porised
tänawad K. L i n n a s kaupmehed, sepitsejad JC, küla rahwa
töö on pöllu-harimine ja karja kaswatamine; l i n n a s peenemad
inimesed, palju laisklejaid ja kelmist, külas enamaste töökas ja
wiisakas talurahwas; l i n n a s mitmed kohtud, kirikud, kõrgemad
koolid :c, külas mitte.
Kolmandaks wõime mõtteid otfites kõiki praegu arutatud
juhatusi pruukida: kirja ja j u t u s t a m i s e kombet, j a u t a m i s t ,
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wõrdlemisi. — Kui talw lõppemas on, siis igatseb iga inimene, et kewade ju täieste kätte tuleks. Seda igatsemist wõime
peastkuas wälja seletada:
K i r i k e w a d i l e , et ia j u jõuaks.
(Mispärast ootame kewadet?)

Meie maapealsed lapsed palume sind (kewadet), et sa ju
tõttaksid tulla, sest 1) talw hoiab meid tänawu iseäranis kaua
wangis; külm põhja tuul. halwad ilmad; peame raskeid talweriideid kandina ja siiski külmetamist ja haigusi palju; minewa
nädala oli N. N. ennast nii raskeste ära külmetanud, et ta K . ;
2) sinu saadikud (eelkäijad) — sula ilm, wihm, soe päikese
paiste *c ei taha ikka weel talwest jagu saada, tuletawad meile
sind ennast aga seda elawamalt meelde; nii oli weel eile ilm
üsna ilus ja soe, lumi su lao : c , a$a täna-öösene külm «.;
üpris wäga kaunis saab olema, kui meie pika aja ja ootamise
järele jälle haljast mittu ja ilusaid lillesid näha saame ja lindude laulu kuulda ja magusat õielõhna sisse hingata ja pehmet
tuule-ohku tuuda iii
Sellepärast, kallis kewade, tule, tõtta, jõua!
Wiimaks wõtame ülesandeks:
Kellel muud paremat ei ole kui raha, see on — waene
iuimeue.

Raha küll peetakse rikkuseks, aga üksnes raha ei tee meid
mitte rikkaks. Küsime enne, kas wõib keegi ka i l m a r a h a t a
rikas olla?
Noor mees kaebas oma endise koolmeistrile oma waesnst.
„S«l näikse hea terwis olewat", ütles koolmeister.
„Mis
hinna eest annaksid sa oinad käed ära, mis tugewad ja osawad
tööle, — wõi omad silmad. mis nii teraselt Jumala ilma
waatawad, — wõi omad kõrwad, misga sina linnu laulu ja
sõprade lahket kõnet kuulda saad?" ,,Gi mingisuguse luuna eest",
kostis noor mees. ,.Miko sa siis kaebad?" üttes koolmeister;
,,snl on ju waraudust. niis enam wäärt, kui kõige maailma
raha ja rikkub",
(Kurrik, Kirjutamise õpetus.)

4
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Laew läks hukka ja laewaga ühes wajus kõik reisijate
warandus mere Põhja; üksnes inimesed peasiwad palja hingega
ära. Kõik oliwad kurwad; kuid Bias oli rahul ja rõõmus.
Küsimise peale, et kas temal oma kadunud warandusest sugugi
kahju ei ole, kostis ta: ,,Kõik minu oma on mul kaasas".
Bias oli üks^ark, tal kaduwat wara ei olnudki.
Küllalt on inimesi leida, kes põhjatu rikkad, aga siiski
õnnetumad on, sest et terwis puudub. Jällegi on rahamehi,
kelle waim ja süda harimata: ihnuskaelad, priiskajad. Ületohtune mammon.
Salomon ei palunud rikkust, waid tarka ja mõistlikku
südant. — „Nõudke esite Jumala riiki ja tema õigust, siis
peab teile seda kõik pealegi antama". — ,,Teie ei pea enestele
mitte wara koguma, mida koid ja rooste rikuwad ja wargad
järele kaewawad."
,,Mulf anna terwist ning
et terwe ihu sees
mul oleks puhas hing
ja õigus südames".
Seda ülesannet (mõtet) oleme seletanud: asja teisest
küljest waadates; näituste w a r a l ; tähtsate t u n n i s tustega. — Eespool oli meil juhiks: k i r j a kombe; j u t u s tamise kombe; jautamine; wõrdlemine. — Seega oleme
ühtekokku 7 juhti leidnud mõtete otsimise tarwis.

III. Wlotttt arendamine.
Meie oleme näinud, kuidawiisi mõtteid tuleb otsida. Nüüd
tahame tähele panna, kuidawiisi neid järgi-mööda (kõrwu) tuleb
seadida, et seletus heas korras, täieline ja mõnus oleks. Seda
jagu tööd peastkirja kallal nimetame mõtete a r e n d a m i s e k s .
Eespool nägime, et kui meie ühest asjast tahame õieti
aru (jagu) saada, siis peame teda j a u - k a u p a tähele panema,
peame j a u t a m a . Jauramisest tahame siin natuke lähemalt
seletust teha ja jällegi näituste waral. Meil on palju hõlpsam
mõtteid leida, meie ühtlasi ikka ülesande p e a - j a u d ä r a
määrame.
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P i k s e s t wõime näituseks seletada, kuidas lugu on
1) enne pikset, 2) pikse a j a l , 3) pärast pikset, —
ehk weel sündsamiui:
1) pikse t õ u s m i n e ;
2) pikse lahkumine.
Nüüd wõime üksikuid tukka arutades neid kohe oma õige
koha peale panna.
Teine näitus:
Kuu-

warjutamine.

Sünnib jällegi kirja kombel seletada. Arendame seletus
warsi kahte jakku:
1) Kuidas hiljuti nähtud kuu-warjutamine näha oli.
2) MiS läbi kuu°warjutamised süuniwad.
Et wigata j a u t u s sigineks, selle tarwis peame jautades
mõnda nõudmist iseäranis tähele panema ja täitma.
n. I a u t n s peab t ä i e l i n e o l e m a , f. o. ülesande

sisust ehk tähendusest ei tohi ühtegi jagu

puududa.
Nii ei ole näituseks „loodud a s j a d e " harilik jautus:
1) elajariik. 2) taimeriik, 3) kiwiriik — mitte täieline, sest
õhk ja w e s i puuduwad. Nimetatnd nõudmist mööda tuleks
siin nõnda jautada:
1) Glu-awaldawad
a. elajad;
d. taimed.
2) E l u t a

loodusasjad:

loodusasjad:
a. kindlad - maa, kiwid, metallid;

b. wedelad — tilgased (wesi), õhused (õhk).
Selle nõudmise seletuseks paneme weel järgmist näitust
tähele:
4*
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M i s inimese film toimetab.
Iautame esiteks nõnda:
1) Silmaga näeme meie taewast, seal näeme:

a. sinist taewast ja pilwi;
2)

3)

4)
5)

d. päikest, kuud ja taewa tähti.
Meie näeme m a a p e a l s e i d a s j u :
a. mulda, kiwa, wett;
b. puid, rohtu, lillesid;
d. elajaid, linda, kalu.
Ka teisi i n i m e s i näeme meie, ja näeme, kas nad a. meie
wastu lahked, wõi b. pahased on, kas nafr ä. rõõmsad,
wõi e. kurwad on.
Meie näeme oma teed käia (kõndida), et meie oma jalga
kiwi wastu ei töuka.
Kõiksugu tööd, mis meie oma kätega teeme, wõime meie
filma-nägemise waral toimetada.
Iautame teiseks nõnda:

1) Silmaga wõime meie wälimist maailma näha; (toimetus wäljapoolt sissepoole). Meie näeme asjade k u j u ,
wärwi, liikumist; näituseks: taewast jämaad — Jumala
loodust, — inimeste tööd ja tallitust.
2) Silmast paistab inimese hinge elu j a olek w ä l j a ;
(toimetus seestpoolt wäljapoole). Meie tunneme silmast,
kuidas inimese alatine ja ajutine seestpidine olek on;
näituseks: kas inimene targa waimuga wõi loll on, kas ta
puhta südame ja lahke meelega on, wõi toore meele ja kurja
südamega, kas rõõm teda täidab, wõi walu.

E s i m e n e j a u t u s on küll mitmekesisem kui teine, aga
siiski poolik, sest nimetamata on jäänud 1. punkti all: wikerkaar, wirmalised, wälk ic, 2. punkti all: majad, — üleüldse
inimeste kätetööd »., ka 3. punkt ei ole täieline, ja 4. pnnkt
on liig kõhn.
Teine j autus on küll palju lihtsam kui esimene, aga
ometi täielisem. — Pealegi oleks esimese jautuse järele wäga
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igaw, peastkirja kirjutada ja seda weel igawam lugeda ehk
kuulda, sest kirjutajal oleks liig palju üksikuid punktist iscäraItkult seletada, ja kuulja (lugeja) ei mõistaks aimatagi, millal
ots tuleb.
Sellest selgub j u h a t u s : mitte iga tükki, mis mõttid
otsides ja jautades meele tuleb, ei sünni ise punktiks, liiategi
pca-punktiks panna, waid p e a - p u n k t i d peawad üleüldised
olema, mille alla üksikud tükid selctajaiks n ä i t u s t e k s sünniwad. Neid näitusi wõib siis enanl ehk wähem olla, ilma et
seletus sellepärast poolikuks jäeks. Üleüldse wõime nimetada,
,et peastkirja ülesandid mõttes terawaste ära kaaludes kõige sündsamini enamaste ikka kaheks p e a - p u n k t i k s sünnib jautada.
— Siiski, kui meile üks kogu mitmetseltsi asju seletada antakse,
siis saame a s j u nende l o o m u j ä r e l e seltsidesse ära jautades
nii mitu pea-punkti, kui mitu seltsi asju on. Näituseks:

Mis

öhuriigis näha on.

1) Wesised nähtawused: udu, pilwed, wihm, lumi, rahe:c.
2) Walguse sünnitused: wikerkaar, sapid päikese ja kuu
ümber, koit, eha x.
3) Glektri-wäe awaldused: wälk K.
4) M a g n e t i - wäe sünnituseks peetakse põhja - walgust
(wirmalisi).
b I a u t u s e liikmed, s o. üksikud punktid peaw a d o m a sisu ehk tähenduse poolest üksteisest t a i e s t e l a h u s olema.
See nõudmine jäeb näituseks täitmata, kui meie maakera
p i n d a nõnda jautame:
1) kuiw maa;

2) wesi; 3) saared.

Ka saared ei ole j u mitte muud kui kuiw maa. Kui
meie aga saari iseäranis tahame nimetada, siis peame weel
teistkorda jautama:
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M a a k e r a pind.
1) %ftaa: a. kindel maa; b. saared.
2) W e s i : a. meri; b. jõed, järwed :c.
Ootame siia weel üks näitus kolmekordse jauramisega:

Elu öö ajal — snwel.
I.

Looduses.

1) T a e w a
a.
b.

lautuses:

õhumeres: tuul, pilwede kaik, sadu, pikne :c.
kaugel taewa r u u m i s : taewa-kehade alaline randamine; walguse laeuetamine :c,

2) M a a
a.

peal:
eluta l o o d u s a s j a d e h u l g a s : hallikate, ojade,
jõgede jooks, mere ja jälwede laeuetamine, tulepurökawate mägede töö K.
e l u - a w a l d a w a t e loodusasjade (elajate ja taimede)
h u l g a s : murdjad loomad käiwad saagi peal, nahkhiired, öökullid w. lendawad, rukkiräägud, rohutirtsud,
sitikad x. tecwad healt, — rohi, puud x. kaswawad,
niiskust ja toitu juurte läbi sisse imedes :c.

b

II.

Inimeste riigis.

1) W a l w a j a t e
a.

hulgas:

tegewad, t a l l i t a j a d : teekäijad, raudtee ametnikud,
laewamehed, ööwahid, wargad, nende taga-ajajad x.;
ihnuskael loeb oma raha. teaduse-mees uurib lambi
walgel, pidulised peawad pidu x.;
k a n n a t a j a d : haiged ja nende tallitajad. murekandjad x.

b.

2) M a g a j a t e
hulgas:
a. u n e n ä g i j a d räägiwad und nähes x.;
b. r a h u l i k u l t m a g a j a t e hingetõmbamine ja südame
tuksumine x.
*

—

55

—

S i s s e j u h a t u s e k s (seletuse algusel): Mitte igal kohal maakera
pinna peal ei ole ühtlasi öö. Aga sealgi, kus öö
on, on elu ja liikumist rohkeste leida.

Lõpetuseks (seletuse wiimses otsae)- Üks silm ei maga ega

uinu iialgi K.

d. I a u t u s (seletus) peab jautatawa (seletatama)
asja (mõtte) kohane olema, s. o. selle tuuma
ära tahendama.
Näituseks:
Mispärast on see hea, et meil ette teada ei ole, mis turbe
päiwi tulewik toob?

Tahaksime nüüd seletada, kuidas see halb oleks, kui meie
l ) oma waeseks-jäämist, 2) sugulaste ehk sõprade surma,
3) raskeid haigusi, 4) enese ligidat lahkumise tundi K. ette ära
teaksime, siis oleks niisugune seletus üksues mõtte raiskamine,
mitte aga selgeks tegemine. Mitte eestulewal wiletsust ei pidanud meie jautama. waid pidime seletama, m i s w i l e t s u s e
ette ä r a - t e a d m i n e meile m õ j u b , — olgu wiletsus mis
tahte sugune.
Sellepärast on järgmine jautus wahest mõtte-Ohasem^:
1) K u i meil ette teada oleks, mis kurwad päewad meil oodata,
siis ei wõiks meie omast elust enam r õ õ m u maitseda, ei
ka teistele (omakstele) rõõmuks olla.
2) Elurõõmuga oleks ka meie t ö ö t a h t m i n e lõpnud, nii et
meie enam uut ettewõtmist ei algaks, ei ka käesolewal
toimetust lõpetaks.
Olgu ülesandeks:

Kas ilm on tänamata?
Seletus oleks liig p e a l i s k a u d n e , kui meie hulgakaupa
näitusid lelust ja ajaloost) ette tooksime, kust inimeste tänamata
meel wälja paistab.
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S ü g a w a m a l t asja peale waadates tuleb küsida: mis
tuleks elust wälja, kui inimesed tõeste nii halwad oleksiwad, et
nad enamaste ikka oma heategijate wastu tänamata on? S i i a
õtsa jätkaw arutus saaks näitama, et heategemised tasumata
jäiwad, sest et nad pahatcgcmised oliwad, et arusaamise puudus,
kohmetand wiis, kcrgemeel. kõige harwemmi aaa nurjatu süda
tõsiseid heategusid tasumast keclsiwad, ja et meie sellepärast
usaldust inimliku wooruse wastu mitte ei pea kautama.

Lõpeks katsume weel järgmise ülesande seletamiseks mõttid
otsida ja arendada — eespool antud juhatusi tarwitades:
Äkiline meel ja wali w i i s ei mõju iialgi nõnda kui heldus
ja lahkus.

Kust see tuleb et heldus ja lahkus mõjusam on kui äkiline
meel ja wali wiis? Mõttes seda küsimist kaalutades wõime
kostuft wahest nõnda arutada:
Mõtleme esiteks selle peale, kuidawiisi helde südame ja
lahke meelega inimene — lühidelt: kannatlik inimene — oma
asju ajab, ja jälle, kuidawiisi äkilise meele ja wali wiisiga inimene — lühidelt: tujukas inimene — seda teeb.
K a n n a t l i k inimene on tüdinemata, sest et armastus
teda kihutaa.
T u j u k a s inimene tüdineb pea ära, sest et teda üks möödaminew tuhin (tnju) kihutas.
Paneme teiseks seda tähele, kuidawiisi kummagi inimese
olemine ja toimetamine teiste meelest on — teistele mõjub.
T u j u k a s teeb teised euesele wastalisteks oma äkilise meele
tormamisega.
K a n n a t l i k inimene wõidab wastalised heaga ära.
Nii on ülesanne nagu ise-enesest jagudesse langenud: kaks
pea-punkti, kumbki kahe-jauline. Arutame nüüd üksikuid jagusid
weel lähemalt:
M n n a t l i k inimene wõib, sest et ta meel rahuliseks ja
seega selgeks jäeb, igas wastalises asjas kõige õigemat teed leida,
kõige kölblikumat ja mõjusamat nõuu pruukida; ta tunneb püü-

.

tatra asja headust ja peab selle asja araõiendamift enese kohuseks ja ohwerdab selleparast hea meelega seetarwis oma jõudu,
aega :c.
T u j u k a s inimene ekfib wastu tahtmist, sest et tuhm tema
mõistust pimestas; ta ei taha kaua waewa näha, sest tal kaub
himu eesolewast asjust niipea kui tuhin lahkub.
T u j u k a s inimene on wäewaldne; see teeb aga teiste
meele mõrudaks, olgu et nad talle awalikult waötaliseks heidawad, ehk oma südamed tema eest lukku panewad.
K a n n a t l i k inimene annab wastalisele aega, asja paremini järele mõtelda; tema rahulise kombe läbi kaub teiste kartus
alla-sundimise eest, uad jätawad asjata wastupanemise maha.
Nüüd otsime (tuletame meele) seletusele toeks sündsaid
n ä i t u s i ' ' — ajaloost, kirjandusest, elust:c, ja tähtsaid t u n n i s t u s i — wana-sõnu, kirja-sõnu :c.
Reabeam <mbi& rahwale noorte meeste nõuu järele w a l j u
kobtuse, ja — riik lahkus koost.
Tuul ja päike (lehekülg 27).
Kaamelitest jutustatakse, et nad löökisid saies paigastki ei
lähe, meelitawaid sõnu ja wilepilli healt kuuldes aga tõrkumata
oma koormat kannawad.
Ristiusu missionärid käänawad paganaid helduse ja lahkuse waral risti-usku.
,,Kus toored wäed end lahti löönud.
Ei nad seal korras asja toonud".
(Schilleri „Glocke" järele: C. R. Linnutaja.)

Teraw kirwes leiab kiwi.
,,Öntsad on rahunõudjad." (matt 5, 9).
Kes kannatab, see kaua elab.
Targem annab järele.
Seame lõpeks üles tähendatud tükid arenduseks kokku:
I. K a n n a t l i k u inimese j a t u j u k a inimese kombe:
a. Kannatlik inimene on tüdinemata, sest teda kihutab armastus;
ta leiab wastalises asjas kõige õigemat teed ja mõistab kõige
sündsamat nõuu tarwitada, sest tema meel jäeb rahuliseks
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ja seega selgeks; ta on walmis oma jõudu, aega:c. ohwerdama, feft ta peab asja headust, tähtsust K. tundes selle
ära-öiendamift enese kohuseks.
Kes kannatab, see kaua elab.
Targem annab järele.
,,Ontsad on rahunõudjad".
d.

Tujukas inimene ei taha kaua waewa näha, waid tüdineb
pea ära, sest teda kihutas tuhin, ja tema lugupidamine
asjast kaub ühes tuhinaga; ta ei mõtle ette, waid eksib
tahtmata, sest tuju pimestab tema mõistust.
,,Kus toored wäed end lahti löönud,
E i nad seal korras asja toonud".
II.

M i s kumbki korda saadab:

a. Tujukas inimene teeb oma wägiwaldsc kombe läbi teiste
meele mõrudaks, nii et nad talle kas awalikult wastalisteks
lööwad, ehk omad südamed tema eest lukku panewad.
Reabcam.
Teraw kirwes leiab kiwi,
d.

Kannatlik inimene kautab oma rahulise kombe läbi teiste
kartust alla-fundinilse eest, ta annab wastalistele aega, asja
paremini järele mõtelda, mis läbi nad asjata wastupanemifefi lahkuwad.
Misfionärid.
Kaamelite sundijad.
Tuul ja päike.

Wiimaks peame arutuste, näituste :c. kohta, mis selle
ülesande seletamise tarwis siia oleme üles tähendanud, nimetämä, et mitte ei sünni arwata, nagu oletjiwad need arutused
ainsad. Meie tahtsime üksnes proowi näidata, kuidas peastkirja kallal tuleb tööd teha; igamehe oma asi aga on, m i s suguse, kui t u u m a k a peastkirja ta ühest ülesandest loob.
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IV. Mõtete sõnastamine.
Sõnastamiseks nimetame mõtte awaldamist keele (kirja)
läbi, kui seda mõtte- ja keelc-scaduslikust küljest tähele paneme.
Kõne on fiis kõigiti täieline ja hea, kui ta koguniste mõttekohane on, s. o. kui mõttes midagi ei ole, mis mitte sõnaks ei
oleks saanud, ja kui kõnes midagi ei ole, mis mitte mõtte
wälja - ütlemine ei oleks. Niisugune kõne on kaunis, nagu
kunagi üks olu, mis täiusele on siginenud. J a kaunis kõne on

ikka ühtlasi ka selge.
Mõtete awaldamine l rääkimine) on loomulik toimetus;
sellepärast on kauni, mõnusa kõne osawus enam loomu anne,
kui katte õpitud kunst.
Seda annet leiame wäga sagedaste
koolitamata inimeste juurest; selle wastu on koolitatud mehi
paljugi, kellel kõige oma mõtte-rikkufcga wõimata on kaunist
kõnet kuulda anda.
Sõnakaks meheks teeb inimest üks loomulik t u n d m u s lkeele-tundmlls, mis kõne kaunidust tunneb.
See tundmus kaswab meie sees ühes keelega ja selgub kaunist
kõnet täbcle pannes.
Nii kui terwise tundmns haiguse läbi
ärkab, nii ärkab kecle-tundmus wiletsa kõne läbi nleile teadawaks. Kõik sõnastamise' õpetused ja juhid põhjawad wiimaks
selle tundmuse peal, ja kus sellest tundmusest puudu on, seal
on kõik juhid kauni kõne tarwis pea asjatq, niisama nagu laulu
ja pilli-mängu õpetus pea asjata on sellele, kellel seks kõrwa
kuulmist puudub.
Inimese keele-tundmns harineb selle najal, mis ta kunleb
kõnelema, ja weel enam selle najal, mis ta loeb. Kas wõiwad
aga meie kooliõppijad keelt ja kirja õppides üksnes oma keeletundmuse peale toetada? Eks ole nende keele-tundmns puudutikuks jäänud ja segaseks läinud? See, mis meie loeme, on
paraku enamaste nii puudulik, et sellest mitte keele-tundmuse
harimist ei tule, waid ennemalt selle rikkumist. Isegi meie
kõige parematest kirjadest on sõnastamise wigu' hõlbus leida ja
üles näidata. Palju enam on aga puudulikka raamatuid, ajakirju, wõerast keelest sandiste ümber tölgutud kraami, lnida
ablaste loetakse, mis aga tõeste mitte kauni kõne tundmust ei
hari. Selle juure tuleb weel arwata, et Eestikeele tundmust
koolides wõera keelte wildakll õpetamise läbi rikutakse. — See-

sugusel korral on waja, et õpetaja õppijat juhatab kauni ja
kõhna kõne wahele wahet tegema; ta peab peasikirja õpewft
andes õppijate keele-tundmuft teadawaks äratundmiseks harima.
Meil ei ole muidugi mitte nõuuks ega wõimalik, täielikku
ja teaduslikku sõnastamise õpetust siin ette tuua; niikaugele kui
rahwakooli õpetus ulatab, wõidakfe ja sunnib ka ilma seaduste
pähä-õpetamata õppijate keele-tundmust teritada — jäult eeskujulikkude kirjatükkide najal, jäult ja iseäranis aga õppijate
eneste peastkirjade kallal.
Keele-tundmuse teritamiseks asendame siia ühe jau mõne
kõige osawama Eesti kirjaniku kirjadest*) wälja nopitud ütlusi.
Neist ütlustest on milist niisugused, mida p u u d u l i k u k s , muist
niisugused, mida eeskujulikuks sõnastuseks peame.
Mis
poolest iga esimese liigi ütlus puudulik on, seletame; mis poolest
iga teise liigi ütlus eeskujulik on, jätame lugeja mõista. Enne
aga nimetame weel, et selle peatüki algusel olewat wigade
p a r a n d a m i s e proowi ka siia tuleb arwata.

a. P u u d u l i k

sõnastus.

„See (lott) on tema (elewandi) kõige kallim ja tulufmn
liige, m i s seest õõnes o n . "

Sedamööda peaks elewandil weel mõni teine kõige kallim ja tulufam liige olema, mis mitte õõnes ei ole. Mõte nõuab siin
kaasntluse asemele peaütlust: ta on seest õõnes.
„Aknate asemel oliwad tubadel pajad, kellele õhtu ehk kui
t a r w i s seestpoolt lauakene ette lükati."

Nende sõnade järele ei olnud seda õhtu mitte tarwis.
Mõtte järele ebk asjalikult oli seda aga õhtu iseäranis
tarwis; sellepärast: õhtn ehk kui muidu (j o. muul ajal)
t a r w i s :c.
„Seltsi peameest nimetati ordomeistriks j a esimene ordomeister meie maal oli Minno."
Mõte ci luba siin sidesõna „ja" pruukida.
*) Need on: Bergmann: üleüldine ajalugu; £>urt: Pildid isamaa )i\ndinnd asjest; Malm: Wana ja uut. Laulud ja lood; Kreutzwald: Eestirahwa
ennemuistesed jutud; 6; M. Jakobson'! ajaleht Sakalo.

„Tema kalli sõna peale ehitan oma lootust ja elan w a g u selt ootes seda päewa, kes mind temaga ühendab."
Ei ole mõista, kas rääkija tahab wagufelt elada wõi waguselt oodata.
„ O t s , kus loti suu, on kumer kui üks weike k a u s i - ehk
kapakene, kuhu n i i d i k e r a sisse m a h u b . "
Kuhu mahub nüüd niidikera sisse? Kas kumera õtsa wõi kausikese ehk ka pake se Me?
^ W ä s i - ja tüdimusel astus kuninglik noormees wiimaks

ratsu seljast ~:c."
Kausi- ehk kapakene, wäsi- ja tüdimusel, —need on kirjakeeles
wistist wäga aruldafed lühendused.
„Sõjariistad tehti kodu, aga kuulsad ja otsitawad oliwad
Soome mõõgad."

Sõjariistade w a l m i s t a m i s e paik ja teiste sõjariistade omadus
(kuulsus) on siin wastastikku seatud; need tükid ei lase endid
aga milgi kombel wõrrelda.
„ T u l d i wõeralt maalt sõjast ja oli saaki saadud, siis
sai see nüüd ära jagatud."
.\icele seaduse järele peab stis-souaga algaw peaütlus m õ l e mate kaasütluste kohta ühetasa käima, sest uad ou ja-sõuaga
kõrwu seatud tiugijad ütlused; sellepärast peaksime ka kunib
t a h t e kaa s ü tl ust wõima m a h a j ä t t a , ilma et mõte tohiks
nurja minna. Mõtbe järele käib aga peaütlus üks ue s teise
k a a s ü t l u s e k o h t a ; mõte ja sõna ou selles näituses üks
teisega riius. Olgu: kui wõeralt maalt sõjast koju
t u l l e s saaki oli kaasa t u u a , siis j ä e t i see nüüd ära.
„ j h n waesed need (kartohwlid) tärklisjahu poolest on,
teame juba, aga siiski sööb ueid rikas ja waene hea meelega ja
siiski maksetakse nende eest kõrgemat hrnda, kui nad oma toidurammu järele wäärt on. Kust see tuleb? K u i k a r t o h w l i d
i l m a k o o r i m a t a keedetakse, on see wäga kerge a s i /
Nnidawiisi kartohwlite eest liig kõrge luuna maksmine n\ siis
kerge asi on, kni neid ilma koorimata keedetakse, on — a r u s a a m a t a asi.

—
„Loodus ei loo
keegi s a l a t a . "
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ilma

asjata;

seda

ei

wõi

Esimene ütlus ei uimeta ühtegi a s j a , mida teine ütlus salgamise eest wõiks kaitseda. Wõi kuidas wõiks keegi üht
ei-tamist (f. o. suu esimest ütlust) salata? Selgem oleks:
seda ei wõi keegi teisiti tunnistada, ehk: seda peab igaüks tõeks
tumüstaina. Ise küsimine on' weel see: Kuidas wõib loodus
ise looja olla?
^Iseäranis on seda sõna w a i m u p õ l l u l w õ i t l e j a t e l
kuldse tähtedega südamesse w a j a kirjutada."
Mõte nõuab siin sündsamat sõnade j ä r g e : I s e ä r a n i s
w a i m u p õ l l u l w õ i t l e j a t e l on waja, seda sõna kuldse
tähtedega südamesse kirjutada.
„ Aga k ü t k e s
w e d a d a :c. ä

laulatusele

ei wõi meie teda k a

Sündsam sõuadc järg: Aga kütkes ei wõi meie teda ka
mitte laulatusele wedada.
„Inimese sugu kätki on Aafia-maal, ja sealt on ka Eestirahwas Euroopasse ükskord tulnud."
Peab olema: — kord Euroopasse tuluud.
„Niipalju näeme ometi, et meie esiwanemad ihu poolest
terwed ja tugewad, waimu poolest ärksad ning jõudsad edenemis es, kui ka wisad manast kinni pidamas, südid ja wahwad
ning isamaa a r m a s t u s e s elawad, r a h u l i s e wõera wastu
lahked ja helded, waenulisele tigedad ning armutumad on olnud;
n i n g et l a u l r õ õ m u s ja kurbduses nende meelt on
j a h u t a n u d , tunnistab tännini ulatanud luuletuste hulk.*
Selle pita ütluse sees puudub mitmes paigas ü h t l a n e mõõt;
sellepärast ei ole niisugusest ütlusest ühe korra lugemise ehk
lunimise järele lnitte kerge aru saada. Nii tuleb „ede»emises"
uagu ilma ootmata weel taga järele; „isamaa armastuses"
asemel ootab kõrw (silm) „isamaa a r m a s t a j a d " ; niisama
peaks „rahulise K." asemel tfitoanematt Mjta käija tegnsõna
olema, nagu enne ,,südid ja wahwad"; kaasütlust „ning et
laul :c." jätkab kuulja inõttes eesotsas seiswa peaütluse.otsa,
sest ta ei mõista aunata, et wahe peal semikoolon seisab ja et
taga järele weel peaütlus tuleb.
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„Meie wanad - sõnad, kellest suur hulk tõe poolest wäga
wanad on. sest meie leiame neid ka oma sugulaste
Soomlaste juures, kuulutawad, et meie esiwanematel kaunis
kogu kuldõunu hõbewaagnate peal oli, mis nende terawast
waimust ja wiisakast elutarkusest tunnistawad j a sagedaste p r u u g i t i . "
Peaütlus „sest meie leiame :c." on tä\e peaütluse sees, — seda
ei sünni kiita. Lõpp —laste kaks korda järginwöda „fugulaste Soomlaste" — ei ole kaunis, ,/^nnres" asemel
peab „juurest" olema. Wiimses kaasütlufes puudub mis
sinsinit.) ehk mida.
^Albert, — ette juba Liiwimaa piiskopiks ära nimetatud,
et ta küll Liiwimaad weel näinudki ei olnud, aga ses kindlas
lootuses ja usus, et ta piiskopi tooli siin maal ka üles
saab seädima ja tema pealt walitsema, w a i m u poolest
oma suure peremehe ja isanda Innotsentsiuse sarnane ja
tema osaw ja ustaw sulane, — astus ristisöitjatc
peameheks."
Siin on waheütlused wäga mitmekesised ja kokku sündi ma ta, mitu mõtet on wägiwaldal kombel kokkn köidetud.
b.

Eeskujulik

sõnastus.

Aga wäsimus kippus peale, poiss jäi magama.
Ja Albertil oli kindel meel, tuline waim ja w ä s i mata käsi; mis ta ette wõttis, pidi ka idanema
Ühel päewal läks Eewa nägu sugu lahkemaks.
Rikastel, ehk neil küll raha on kui põhku, on mõnikord ka
omad koormad ja wead kanda, kellest waene mees ühtegi ei tea.
Nii kui Palestiina Jumala Poja maa oli, nii pidi
Liiwimaa Jumala Ema maaks saama.
Kuid pea pärast seda nimetati ka ordomeister riigiwürstiks,
uing nüüd oli mõlemil täieste ühewääriline w o l i , isesugused tahtmised ja püüdmised.
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Meie wanad rahwalaulud laulawad weel heleda
healega, kuida wanemad ome lapsi, lapsed wanemaid, wend sõsart, sõsar wenda, kõik oma isamaad
hellaste armastasiwad.
Meie peame lindusid armastama, ei mitte üksi nende
ilusa sulgede pärast, uende laulu-heal maksab weel enam
kui sule-ilu.
Sõnad on ikka sõnad, ja kus need liialt wolinal ja hõlpsalt suust jooksewad, seal hoia eest ära, sest hobused, k u i n e i l
wanker koormaga taga on, käiwad pikkamisi.
Ohtupalwe oli möödas, pere w õ t t i s leiba, aga Eewa
suus kaswis t o i t ja iga tund ootas ta isat Kaljunurga
kirjast juttu tegewat.
Armas tütar, jäta nüüd kõik lapselikud mõtlemised niaha
ja ehita oma koda k a l j u peale.
Tütred õitsesiwad kui lillikesed eide kuiwand
kännu ümber; iseäranis kena ja wiisakas oli noorem õde,
kui üks ua kaunakene.
Juba tütarlaste edewus.mitu tükki enne aega naernud,
kust pika i l u peale wiimaks pisar p i l l i leidnud.
Kaupmehe K a l j u n u r g a kiri kahesaja rublaga litsus kui
tõsine kaljurüngas Eewa rinda.
M i s Gewaga!
on täitsa meelest ära.

sellega ei maksa ühtegi rääkida, see

Raudriie ja parem sõjakunst, mõlemad osawuse
ning kawaluse juhatuse all oliwad teda (Gestirahwast) wõitnud.
Albert uskus, et Läänemere kaldail ilma mõõga abita
ristiusule ja Sakslaste walitsusele teed ajada wõimata asi oli,
ja arwas, et ristiusk ilma Sakslaste ilmliku walitsuseta juurduma ei saa.
Tema (Innotsentsiuse) ainus ja määratu elumõte oli,
kõik, mis maa peäl wõimuse ja Walitsuse nime kandis/ Rooma katoliku kirikule allaheitlikuks teha. Selle tõeks-

—

65

—

tegemiseks oli tema teraw waim a l a t i l i i k u m a s , tema
käsi wäsimata t a l l i t a m a s , tema nõuu lõppemata,
tema meel murdmata.
Hüüdmise heäled langesiwad kõik kõwersilma kõrwa,
ehk paks rägastik w õ t t i s neid w a n g i , et kaugemale ei
ulatanud.
Tahan teile ühe kena jutu wana päewade pärandu sest westa, mis scl aj,il sündinud, kus weel murud
muistekombel neljajalgsete ja s u l g i l i s t e keeletarkust kuuliwad.
Jaanus wõttis lauluraamatu, käskis kõik pere kokku tulla
ja ütles Iöulu-laulu sõnu ette, ja lauluheal kõlas warsi mööda
lage ja mõtted lendasiwad laest läbi taewa poole ehk
mööda maailma.
J a liisk langes Roomalisuliste poole ja Lätlasi arwati
Liiwimaa kirikuga Niiglaste omaks. J a Alobrand ristis mõned
külad j a läks Riiga tagasi ja kuulutas kõik piiskopile.
Osast üks iseäraline sõnakuulmise waim, mis sel ajal
lausumata paawsti käskusid täitis, osast selle aja imeline himu,
wõera maa sõjatcgudest osa wõtta, osast lootus, häbita auu
ja wara enesele korjata, tegi ordoliikmetel ordosse astumise ja
jäämise, niisamuti ka tema kohuste täitmise kergeks.
Üleüldine mäss, mis järgmisel aastal meele-äraheitmises
üle maa l o i t i s , oli Eestlastele, Wene abist hoolimata, hoopis
õ n n e t u : weri woolas jõgena, armu ega halastust ei
tuntud, mis liikus lõi mõõk, mis seifis sõi t u l i ; tuhahunikud
n i n g pleekinud l u u d tõiwad endistest eluasemetest
tunnistust.

Lõpeks: Missugused kooliõppijate walmistatud peastkirjad unibcs
wõiwad olla, selle proowiks leidku mõned niisugused (ära parandatlid) tööd siin aset; nad oliwad raamatu kirjutajal praegu
käsil läbi waadata.
(Kurrik, Kirjutaniise õpetus.)
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Talwe Kiitus.
^Kooliöppija T. L. kirjutatud).

A. Nelja aasta-aja seast on — nii kui kõikidel tuttaw
— talw kõige karedam ja seepärast ka põlatud aeg. Aga juba
seepärast sünnib teda kiita, sest tema kehwuse läbi saab teiste
aasta-aegade ilu ülendatud.
B. I. Talw ei too aga mitte üksi tuska, waid ka tulu.
Loodus saab talwel maa põues, lume katte all puhata ja kosuda,
et ta kewadel uue rammuga wõib jälle ärkaba. Mitmed haigused, mis pahast õhust, mis sood ja rabad wälja auurawad,
ehk ka muidu õhus edasikandmise läbi tõusewad, lõpewad talwise
külma läbi. Just seesama läbi saawad ka teed õgwendatud ja
lumega libestatud, mis woori-wedamist kergitab ja kaubitsemist
kaswatab. Seltsliku elu asutamise peäle ka on talw kaunis
hea meister; sest ta kogub inimesed külma läbi sooja tuppa
kokku, kus nad siis lõbusat juttu puhkudes seltölikku elu armastämä hakkawad.
I I . Enne päikese tõusu wärwib punetaja taewa serw
lumega kaetud mäekingu punaseks, mis fiis nagu purpuri kuhi
hiilgab. ^Tõuseb päikene üles, siis hiilgab teemandi sild, mis
talw ühe ööga jõe peäle on ehitanud, kui tuhat tulukest waataja silma, kelle wastu teise kalda peal härmatanud kask päikese
käes kui Wanamuine oma hõbe juukstega walges, kalli kiwidega ehitatud hiilgawas ülikonnas seisab. Nõnda ei ole talw
ka i l u poolest mitte waene.

D. Need on tütib, mida talwe kiituseks tuleb arwata.
Aga laitusi on temal ka oma jagu, millest ka kõige parem
asi ilma ei ole.
Talwe Kiitus.
(Kooliõppija K. R. kirjutatud).
A. J ä ä praksub, lumi käriseb jalge all; koolipoisid käratsewad mäekülje ja jää peal, inimesed sõidawad libedat teed
mööda kiireste saanides: talw on täies wäes jalal walitsust
sildamas.

-

6?

B. I. Wäljad särawad, puud hiilgawad; maad katab
walge waip. — Kaugelt keskhommiku poolt taewa scrwast tõuseb
praegu hiilgaw päike üles. Lumega kaetud mägede otsad ja
lagendikud särawad wilkudes — kui ääreta liim õhtu ajal —
filmi pimestawal läikel wäga ilusaste. Eilsest udust on tänane
külm puudele hõbe lehed külge loonud, mida Juut wistist riisuma
ci tule, nagu ta kord kadaka waese puhtaks olla riisunud, maid
nad seisawad omas uues ülikounas kui auusad, wanad hallhabemikud liikumata paigal. Weed on kristalli kaante alla
maetud, jääkiUud on kui teemandi kiwid.
Maa, kõige looduse
waiba sõbas, nõndasama
kiuste puud, taimed ja
Nüüd puhkawad kõik une

ema, hingab pühalikus rahus walge
wäfiud loodus, kus sui otsa kihlweu
lilled teineteisega wõitu rübelenud on.
kaisus tulewase elu kosumiseks.

I I . Ka inimestel on tallitust wäljas wähem, seepärast
põli hõlpsam; sest kodune töö on rohkem tuas, osalt kergem.
Seew^istu aga on waim kibedaste töösse pandud. Nüüd on
kõik karjapoifidki waimn lapsed, — nad käiwad koolis. Kirjamehed on raamatute kallal töös. mõttetargad loowad sooja ahju
taga istudes uusi loodust. Külm on kõik soojasse tuppa ajanud, mis läbi seltslik elu on alganud, kus pikki, igawaid õhtuid
jutu puhkumise läbi wanemad inimesed perekonnas tulewalgel
nooremaid õpetades mööda saadawad; ta on kõik weed kinni
sillutanud, sood ja rabad köwaks teinud, et igalt poolt takiötuseta wõib üle käia, mis läbi teed hoopis Lühemaks jääwad;
ta on maad köwa koorega matnud, knhu talw lund wecl teiseks
katteks peale puistab, mis kõiksugu mädanewat auuru kinni
matab, millest muidu liial rohkusel mõndagi haigust ja tõbe

tõuseks.

D. Nõnda on talwest wecl küllalt kiitust leida ning ci
sünni poolegi teda koguni halwaks ja hirmsaks pidada, ehk tema
tulemist karta; sest ega ta tillemata ometi \i\\ ei jäe. Ta on
üks looduse kord, mis muutmata seatud ajal kätte jõuab. Just
tema läbi saame teiste aaeta-aegade ilu ja tulu seda selgemini
tunda. Kui talwct ci oleks, siis ei oleks ka mitte kewadet,
mis nii wäga armas ja oodetaw on.
5*
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Kask ja inimene.
i^tooliöppija J . P. kirjutatud).

Meie isamaa pinnal kaswab okaspuid ja lehtpuid; tähtsam
lehtpuiest oma tulu ja ilu poolest on kask.
Hakkab kewade lumi kaduma ja maa sulama, siis waatab
igaüks tema peale ja tseärauis lapsed ootawad suure igatsusega,
millal karastawat kase mahla saaks. Kui see aeg on kätte
jõudnud, siis läheb inimene kaasikusse, tikkab omale ühe kase,
ja kosutaw jooma-aeg on käes. Nüüd ci olda weel sellega
rahul, et üksnes niikaua kase piima saab, kui lehed puusse tulewad, waid lastakse, kus kased ligistikku on, pika tilade läbi
nagu kaanalitega ühte waati mitme kase mahl kokku jooksta.
Kui Waat täis ou, pannakse ta kõwaste kinni ja wiiakse paigale
edaspidise pruukimise tarwis.
Kui laps on üle keelu astunud, siis pruugitakse warsi kase
witsu, enamaste urwaplaastri nime all. Kuuleb laps, kes seda
on tunda saanud, seda nime, küll ta siis mõistab oma wanemate sõna kuulda. Kurjategijale on kase oksad heaks rohuks.
Saab ta neid mehe moodi maitsta, siis ta küll hea meelega
teinekord seda palka ei taha teenida, waid teed ennemini tööd
ja sööb pale higi sees leiba.
Sirutab kask kewadel omad lehed ilusaste wälja, siis ruttab
inimene tema juure, laastab enesele selja täie okse ja sammub
oma koormaga kodu tagasi, kus ta neid ühe jau wihtadeks teeb,
teise jau ära roobib ning luudadeks köidab. Nüüd pruugib ta
neid osalt omale ja osalt tõttab ta nendega turule.
Ka wanaisa sammub kaasiku poole, wõtab kirwe õlalt ja
kobistab elatand kase kullest omad kuue taskud käsna täis, waatab siis ümberringi, kas kuski mõnda weikest kasekest näha oleks;
juhtub ta mõnda nägema, siis lõikab ta neid warsi maha ja
wiib koju, kus ta neid siis kas aia- ehk roowi-witsadeks tarwitab. — Kase lehtedest tehakse wärwi, millega inimesed Lihawötte pühade ajal mune wärwiwad.
Talwel raiuwad töömehed kaasikus puid, korjawad, mida
nad ilusama leiawad olewat, wälja riistapuuks, muud scawad
nad viita põleiispuuks ja ajawad ka oksadki hunikusse, ikka
põletamise tarwis. Leiawad nad aga mõne weikese kase, kellel
kõwer tiiwi on, siis panewad nad teda warsti riistapuude sekka
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ja wiiwad koju. Dn nüüd need puud kujunud, siis hakatakse
neid ka warsi tarwitama. Pea wõetakse kõwer tüwi talile ja
tehakse temast lusik. Nüüd painutab talumees omale ree-jalaseid
ja teeb rege, nulle peäl ta koormat weab. Muud ilusad riistapuud wiib ta meistri kätte, kes ueist toreda saani ehk wankri
walmistab, mis wiimaks rautatakse, et ta kauemini kestaks ja
wacsel loomal kergem oleks wedada. Wähe aja eest ei olnud
meie maa talupoegade wankrite küljes raudnaelagi leida, sest et
seda moodu ei olnud weel mitte olemas. Kuna unud taheti,
et wanker pidi sellegipärast mõni aeg kestma, siis tehti neid
suurel mõõdul, mis muidugi palju puud kulutas \a pika reisi
peal sagedaste tulekahju sünnitas. Kena sileduse pärast pruugi»
takse kaske pea igaks riistapuuks. Talumees laseb temast peale
wankri ja saani teha linamasinaid, sängi ja laua jalgu ja teeb
temast atru ja muid tnlnlikka asju.
Talwel weetakse nita pandud põletispuud koju söögikcctmise
ja ahjukütmife tarwis, kus tema ka tulufam on kui muud puud,
lest ta annab enam sooja; sellepärast hoitakse teda kange külma
ajaks. Kellel palju kasemetsa on, see on muidugi rahamees-,
ta weab neid sülla wiisi linna ja müüb seal kalli hinna
eest ära.
Kingissepad kooriwad kase hõbekarwa koore seljast maha ja
teewad sellest saabastele kontsa kapid. — Ka kalamehed ei pea
teda rahu, waid keerutawad teda weikeste rullidesse ja panewad
siis oma wõrgu külge, ääre wee peal hoidjaks. — Mõned teewad kasetohust musta wedelikku, tökatit, millega wäljas wihma
käes olewaid asju wöictakse, kui neid mädanemise eest tahetakse warjata.
Kask ei ole mitte üksnes tuim, waid ka ilus, iseäranis
suwe ajal, kuna kõik taimeriik haljendab.
-Inimesed istlltawad priskeid kaski tee ääre iluks, nad seawad neid ridastikku, ühekaupa kummagi poole teed seisma, mis
selwiisil kena tänawa sünnitawad. Seal sammub rändaja ühes
käes keppi hoides ja teise käega rätikuga otsa pealt higi pühkides rõõmsa meelega puude all edasi. Rohilise kase warjus
istub teine reisija oma reisipauna kõrwal ja puhkab wäsinud
jalgu. — Maja peremees on oma õue peale ka ühe ringi kaski
istutanud, senna sisse on ta wcikestest kase oksadest laua ja
, toolid teinud, mis oma walge koorega päikese paistel hiilgab.
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Seal rohiliste lehtedega kaetud kaskede keskel laua ümber istub
peremees oma abikaasa ja lastega. Isa westab lastele juttu
kadunud aja kuulsaift meestest, mis lapsed suure osawõtmisega
kuulawad; aga ema mõttes mõlgub eestulew kallis Nelipühi
rõõm. Tema hakkab, kui isa oina kõnet ou lõpetanud, laste
mõtteid mööda läinud Nelipühi meele tuletades eestulewa Nelipühi poole pöörma, mida lapsed ka suure igatsemisega ootawad.
Tulewad nüüd need kallid pühad kätte, siis ruttab pererahwas
kaasikusse, toob priskeid kaski kodu ja clutuad ehitatakse kenaks

paradiisiks.
Sagedaste ou pühad kojad, kuhu rahwas kokku tuleb
Jumala sõna kuulma, kaskedega kaunistatud. Jutluse - lugeja
tasase healele woolab palwemaja akna all kaswawa kaskede kohin
kaasa ja äratab iuimescs pühalikku tundmust ja ülendab tema
waiksel palwet taewa poole. — Inimeue. kes juba lapsepõlwest
saadik koduse kasega tuttaw on, tunneb oma rinnus sügawat
ohkamist, kui ta temast nagu omast sõbrast peab ära lahkuma.
Ümberringi paistawad rohilised kaasikud oma iluga meie
silma. Linnud koguwad kaasikusse hulgakaupa kokku pesitama
ja laulawad kui weikesed laulumeistrid oma kauuid laule, .ftõikideft üle käib käu heal. Nende kaasas puhub karjane, kes
wõsastikus karja hoiab, oma sarwe. Lähedal nurmel laulawad
töötegijad looduse ilust rõõmu tundes rõõmulaule; kaasik kohab,
nagu tahaks ta nende seltsis ühes laulda ja Loojat tema itneliku loomise eest kiita.
N i i tulus ja ilus on kask meie kodumaa pinnal oma
tiheda pnu, siledate okste, walge, hõbekarwa koore ja rohiliste
lehtede läbi.

Kask ja inimene.
sKooliõppija D. T. kirjutatud).
Taewa Isa puistab hulga taime seemneid iga aasta mulla
põue, sealt tärkawad tuhanded taimekesed. E i meie oska weel
aru saada seemne terakestest, missugune puu wõi taim sellest
ehk teisest secmuckeseft tõuseb. Tuleb sagar wihma, siis tärkawad põrmu põuest puu loomakesed, paisuwad paksemaks, ja
nüüd läbme niidu nõlwale nende hulka waatama, ja waata,
seal ongi ka meie tuttaw kask kaswamas.
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On ta suuremaks sirgunud, lehed laiemaks Jautanud, siis
hakkab ta lehkama ja teeb õhku kosutawaks. Mõtlemata karjapoisikene lõikab tema õdefi õelal kombel maha, nii et meie õrn
kask pidi salaja kaste ajal pisaraid nutma. Meie kask aga oli
peidus poisi eest ja sirgub nagu häbelik piiga suuremaks, on
selle juures puhas ja wäga wiisakas. — Seal on põllumees
nõuuks wõtnud, kewade uut aida waua asemele teha ja tuleb
uüüd põllu äärelt aia kinnitamiseks witsu otsima. Talle puudub noor kaasik silnia, kes parajaste pungakefi auudub ja ennast
lehekuu wastu walmistab. Ta raiub neid raske kirmega maha;
ehmatusega peab lueie kask seda pealt waatama, sest et tal
jalgu ei olnud ära pugeda. Ta jäeb aga sellepärast seisma,
et ta niidu nölwal kaswamas ja wäga nägus näha on.
Kui päike sinist taewa wõlwi-alust soojendab, kui luun' on
sulanud, siis hakkab meie kask magusat märjukest, mahla, andma,
mis iseäranis poisikesed ammu juure igatsusega on oodanud,
sest mahl on neile kosutawaks jooma-ajaks. Kui nüüd kask
lehte lööb ja lehed lopsakalt kaswawad, siis tulewad ergad
tütarlapsed, nopiwad kase lehti ja wärwiwad n«une ja lõnga

kollaseks.
Kes tunneks paremat põletispuud, kui kasepuu? Tema
on kõige parem riistapuu, millest inimene wankri pöiad, saani
ja ree jalased ja mitmed Nluud tarwilikud riistad walmistab.
— Weel tähtsam on kask selleläbi, et ta inimese sugu aitab
kaswatada ja karistada. Kui laps sõnakuulmata ehk wallatu
ou, siis antakse talle nõuda nimetatud kase juustu, wõetakse
püksi mõõtu, õmmeldakse kirjud püksid, köetakse külma sauna,
pannakse urwaplaaftrit ;c. — Puhastab sügiseue tuul kolletanud
lehed kase küljest, siis toob wanamees küüras selja peal raukesi
kodu ja hakkab luude walmistama tubade ja õue pühkimisc
tarwis. — Nagu paljaid raukesi tarwitatakse külmas kohtumajas, nõnda jälle lches kase raukesi soojas saunas. On
maha raiutud kask kaua maas seisnud, flis tuleb tal kahekordne
koor lahti, millest alumine punane ja pndew, pealmine aga
walge ja sitke. Walget pruugib kingiõsepp kiuga kontsa kinnituseks ja mis sellest üle jäeb, see on tõtati-tegija osaks autud,
kust ta tökatit wõi täüdast ajab. — Wanemal ajal tehti kasepuust wankrid, aga missugused? Kase plangist pööreti rattale
ilma paksud pöiad, ja neid muidugi neli tükki, siis oli wankri

ratas malmis, mida nüüdsel ajal, kus randa küllalt on ja
rautatud wankrid, nalja pärast waskn^ankriteks nimetatakse. —
Ka wanamehcle jagab wana kase känd oma osa, ta anuab talle
taela, millega ta sädeme seab piibu lec-augule.
Küll kaswawad meie isamaal kuused pea pilwe kõrguseni
oma toreda ladwa ja tumeda okstega, küll on mäud uhke näha
oma kollaka pruuni koorega ja tutunäulise okaste koguga, siiski
on kask suwel ilusam. Ei ole palju ühtki õuet, kus kaske ei
oleks. Ka tee ääres seisab kask. Olgu põllul, wõi pecndral,
olgu wäljal, wöi õues, ikka näed sa kaske kaswawat. Ta ongi
seda wäärt, et teda igale poole istutatakse. Kust leiab kurb
süda kergitust ja nuker meel meelitust? Ta annab nõrkadele
rohkust oma lchkawa lehtedega ja wäsinutele kosutust oma
wilnga. Suurt rõõmu teeb noor kask noorele kui manale, kui
teda tuppa tuuakse Nelipühiks, kus ta fiis tuba oma lehkama
lõhnaga täidab ja pühade tundmust iseäranis laste südames
äratab. On midagi rõõmsat pidupäewa, siis tuuakse kask jällegi
kodu iluks ja ehteks, ehk küll ürikefeks ajaks. Wäga lõbus on
meelt lahutada, kus kahel pool tee ääres kased rohiliseks seinaks
on, kuhu ennast Ilmarine ilus sinine wõlw laeks üle lantab ja
^ nõnda looduses nagu taewaliku telgi teeb.
Ehk küll juba üksik kask ime-ilus on, siis m\ seda suurem
weel ühendatud kaskede, fee on salgukese ilu. Siin ja seal,
aasckl ja künkal paistawad kaasiku salgud meie silma oma laia
okste ja rohilise lehtedega ning näitamad kaugelt waadates, nagu
oleks rohilifed waibad maha lautatud. Kui meie maad wõi
wett mööda sõites kallist kaasikut imeme oma walge alumise
poolega ja pealmise rohilise kuuega, siis paistab see meile kaugelt kui ehitatud pühapäewa riidis neiude kogu silma. Nõnda
näeme weel kaugel, kangel üht salgukeft teise taga kõrgustikkude
peal, kuni neid sinine udu meie silmade eest peidab. — Lähme
nüüd ühte lähemasse kaasikusse! Waata, kuidas sealt ilu wastu
helgib! Mnrupind on madal ja tasane, ojakene jookseb oma
selge wecga allapoole ja otse kaasikust keereldes läbi. Kuula,
kuida kaasik mühab ja seega meile nagu jutustada tahab, kuidas
muiste Wanamuise riided taewaft tulles kohisenud, kui ta kuldse
kandlega maha tuli murule mängima. Kui su süda kurb, siis
tule kaasiku wilusse karastust otsima! Siin ehib murupinda
ime kirju lillewaip, mis oma magusat lõhna wälja lehkawad
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kaskedega wõitu. Kõrgemal puu okstes wiliötawad fulgilifed
oma wiififid, mida nad Wanamuise kandli kcelilt on õppinud.
Seda kuuldes ja nähes hakkab inimese süda rõõmu tundma ja
ta hakkab lindudega wõitu laulma; kaasik kostab kohinal wastu.
— Tähelepanemise wäärt on kase salgule palwcmajade ümber,
kuhu see inimesi oma warju alla pinkide peale istuma meelitab.
Kui palwetundi peetakse, kui südant Jumala poole laulu ja
palwega ülendatakse, siis kohiseb kase salgukc püha hiie kobinaga
palujate kõrwu ja ülcudab nende südant tähele panema, et
Jumalus on nende ligi.
Kes kaske nõnda tähele paneb ja tema tulust ja ilust osa
wõtab, see ci unusta kaõke wist iial ära, mis tal niidu nõlwal
ehk põllu peendral wõi tua ukse ees armsaks oli saanud. Sellepärast hüüdkem kõik isamaa neiud ja peiud: Kaswaqu kannis
kasekenc ja kase salgukcne ning ilustagu meie isamaad!
Kõige wiimaks paneme siia klcks meistri-tööd üles — peastkirjalikuks eeskujuks.

E m a - j o g i.
sKreutzwaldi kirjutatud).
kuulus jõgede ema!
Kus sinu lätki ning algus?
Näita, kus sinu tee!
Ellale, kus sinu otö?

Sügawas maa rüpes salamahti sündinud, pilwe rinnal
wihma ning kastega imetatud, magawad läte soonekesed peidetud
kambris warjul. Gi ole seal neid weel keegi inimese loom tohtinnd waadata ja näha saada, kui kenaste hiilgawad lapsukesed
hõbedases kätkis uinuwad; ei ole iial ükski inimlik kõrw nende
hingetõmbamist tunnistannd ehk nende healitsemist kuulnud, ega
ka inimlik silm nende naeratamist ehk uutu-knrbdust näinud.
Üksnes wäiksed maa-alused waimud käiwad seal sisse ja wälja,
kaswatawad läte tütreid ja õpetawad neid jooksma, annawad
neile loomulikku meelt ja juhatawad neile nende tarwilikku asja.
Nõnda kosuwad sügawas niaa põhjas Ema-jõe lätekesed ja
imitsewad sala teeradasi mööda, kuui nemad wiimaks Otepää
kihelkonnas kahel paigal maa põuest wälja kargawad ja ruttu
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jooksu lippawad. Esimene haru tõuseb Ema-lätel lõunapool
Arota mõisat ilmsiks, tungib Rcbastse järwe läbi Arota mõisa
poole, kallab sealt Pühajärwe mõisa kaudu Ruusa järwele,
läheb nuuetatud järwest läbi Saksu-soo peäle, kus teine õde
Pilhajärwest tulles temaga ühte jookseb.
Need kaks jöe-soonekest, kellest üks Ema-lätest, teine jälle
Pühajärwest tõuseb, alustawad kuulsat Gma-jöge, mis juba
wanapõlwe lauludes ja juttudes kiidetud oli ja weel praegu
kõige kllulsaiu meie maa jõgedest on. Otsegu mõistlik lapsuke,
kes jalga hakanud toetama, ruttab Ema-jõe neitsike rõõmsal
meelel teele, teretab naeratades taewa ilu: päewa päikest, ööse
kuud ning tähti; teretab lahkeste puid, rohtu ning lillikesi kaldal,
kuuleb lehe kohinat ja linnu laulu, aga ei mähi kusagil aega
wiita, waid lippab ühtepuhku edasi ja mõtleb lapse kombel:
„Ehk edaspidi weel ilusam!" Et nüüd Issanda loodud ilu ikka
enam näha faafg, sellepärast ei jookse ta otsekohe, waid ühtepuhku loogeti ja ristati otsegu jänes. Räästo mõisast kallab
ta Saugasti kiriku poole, wõtab lisaduft mitmest Hallikast ja
ojast, iseäranis Igasti raja peal, kus mitu weikest jõge tema
sülle wajuwad. Üks kaunis jõekene tuleb Urwaste kiriku poolt,
teine weel suurem ja nägusam Tõlliste mõisa ligidal Walga
linnast; seda wiiulast kutsutakse Põdeli jõeks.
Nende abi-jõgedega ühendatud ruttab Gma-lieitfike Wirtsjärwe poole. Küll läheb järwe nähes tütarlapse süda arglaseks
ja mõtleb ise-eneses: „Kuidas sealt läbi peafen?" Aga kui
lõunapoolse järwe otsa saab, ütleb ta: „Ma mõistan ojuda,"
— ja kargab sedamaid järwe. Waata, kuidas mu neitsike
supleb ja liikmeid sirutab ja järwe laeneteft läbi tungib, kuni
ta põhjapoolse järwe kaldale jõuab; sealt pöörab ta hommikut
wasta, juhtub Pedja-jõega kokku, keda ta kaissu wõtab, ja
tõttab siis kiireste Tartu poole. Linna nähes silitab ta jnukseid, kohendab kaelarätikut ja pühib tolmu silmnäu pealt maha.
sest päike paistis heledaste ning pani tee tolmama. Aga et kenas
linnas wäga palju tarku mehi elab, kes kalendrit ja kõiksugu
imcwärkifi teewad, sellepärast ci julge Ema-neitsikene aega
wiita, waid hüüab naeratama healega: „Tere ja Jumalaga!"
— ning pistab Luunja mõisa poole. Luunjast wõtab teed
Meksi, Meksist Kastri mõisa, kus Aija-jõgi tema sülle langeb,

kellega seltsis ta Peipsi-järwe läheb.
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Elu Kiwide sees.
(Tõlge. C. R. J a k o b s o n i Kooli Ina,, raamatust).

J u tuhanded aastad õtsa toob inimene maa rüpe seest
uiihäõti omad' sõariistad waenlase wasta, omad marmori-lauad
ja liiwa-kiwid suurte meeste mälestuse sammasteks, oma soola
toitude täienduseks, nagu ka oma põletamise materiali metallide
sulatamiseks wälja; ju tuhanded aastad õtsa kastab iuiine.ie
mere laenete alla ja kaewad maapealsed kaljud läbi, et sealt
kõiksugu warjulseiswaid warandust' päewa walguse ette tuua.
Auru-masinad ja wee-rattad, tuul ja tuli on temale sügawuste
läbiuurimises abilisteks pidanud heitma; aga kui palju aaotaid
need maa-alused waranduse tagawarad ka ju saaki andsiwad,
nende rikkus 011 siiski weel ära arwamata suur, maa õnnistus
ilmlöpmata/ Ka tardund kiwi räägib Jumala auust, ja imed
maa sees on niisama suured, kui maa peäl. Äramõistmata looduse wäed süunitasiwad pimedas töömajades kristallidele nende
korralised kujud, moocndasiwad soola neljanurgaliscks teringuks,
roidkiwid kuueruudulisteks piramiidideks, tönsttastwad ühel kristallil tema nurgad, teisel tema serwad ära, ning wõisiwad nad
ilma keeluta tallitseda, siis seadsiwad nad seesuguse osawusega
nende kristallide üksikud ruudud kokku, nagu oleksiwad uad
preedimöõtjat ja ekrit tarwitanud. silitasiwad iga külje siledaks
nagu ära-ihutud terase, ja andsiwad kõigile ühe paistuse, nagu
teda kõige osawam kunstnik järele ei jõua teha.
K i w i l , kellest meie jalg üle käib, on ka oma elu. Tema
sees küll toitu ei woola, ja temal ka südant ei ole, kellest weri
läbi tuksuks; aga üks sala wägi ühendab igal silmapilgul üht
aimu teise külge, et nad mitte tolmuks ära ei lagune; ja niisama on igal silmapilgul üks teine wastane wägi tegew, et
kaal ühetasaseks jäeks. Nagu tõmbamise ja põgenemise wäed
suures maailma lautuses kõik taewa ilma-maad nende tee-radadel
hoiawad, nõnda wõitlewad sarnased wäed nägemata wibrastustcs kinnipidamata ka tarretand kiwi sees edasi, et tema kuju
alles hoida.
Aga mitte ükfi kõwad kiwid ci seisa maa sees warjul,
waid ka terwed elaja- ning taime-riigid on tema sisse maetud,
kus nad meile ühest ära kadunud wana-acgsest loodusest tunnistust annawad, keda ütski silm ei ole näinud, kui üksi Tema

—

76

—

silm, kelle wägewa fõna peäle mäed maa seest üles ajasiwad
ja orud ja mered oma paikadesse asusiwad. Ka kõrge mägede
peal, kus uüüd karjus oma karja hoiab ja kütt wiledaid metsloomi taga ajab, leitakse õitsewa muru-piuna alt mere-elajate
järele jäänud jagusi, kes kord wee sees, kelle laened maa peäl
edasi tagasi liikusiwad, omast elust rõõmustasiwad. Rikast lõikust on surmal suurte ja weikeste elajate seas olnud. O n
ometi mõni neist elaja - kehadega täidetud kiwidest nii raswaga
läbi tullginud, et ta põleb nagu küünla toht, keda tule käes
boiti; leitakse ometi terasel läbikatsumisel, et kakskolmandik jagu
kriidist ära kadunud loomade karpidest on kokku seatud. Merel
on siin surnumatja amet olnud, ja imekspannes näeb inimene
neid luu-waremeid ueis esimestes surnu-aidades, kuhu elementide
wägewa wõitlemise all need kõige wanemad surnukehad maha
maeti. Ka terwed nhked metsad mattis lahti peasend meri
mulla alla maha, naga tahaks ta oma surnu-aidadele ka lciuakaski ja uutu-pajufi ehteks anda. Kiwisütc näul kaewame nüüd
neid hukka läinud metsasi maa seest jälle wälja. Kousaga täidetud waheladcmete seest leitakse weel küllalt peenikesi lehtedest
sisse litsutud kujust üles, ka puu tüwisi, kes weel püsti seisawad, nagu nad kaswasiwad. Aga ehk küll nende metsade kasw
wägew wõis olla, siiski on nad taime seltside poolest wäga
waesed olnud. Sõnajalad, osjad ja karukollad on sagedaste
ainsad taimed, kes tihkelt koos oliwad kaswanud. Elajaid on
seal üksi wiirastust kujulisi üles leitud.
Nõnda seisab terwe endjepõliue maailm mulla rüppe sees
warjul ja awaldab meile keset tarduud kiwi üht ammugi kautfi
läinud elu. Kui aga kõige wägewam käsi elementidele nende
pika wõitlemine piiri oli ära määranud ja neid isekeskes korrale
seadinud, seal tungis selle surma-waibas seiswa mulla seest uus
elu walguse ette, wana põrm asus uuteks loomadeks kokku, ja
läbi selle uue looduse kõlasiwad weel ellawad heäled ja weel
kaunimad laulud, kui wauast.
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V. "ülesanded.
(Tiia tuleb ka neid ülesandid annata, mis selle peatüki jooksul
käsil seletada on olnud).
1.
Arendus: I )
2)
3)
4)
Ghk: 1)
2)

ÜKõ aasta õunapuu elust.

K e w a d e.- õitsemine.
S u w e: õunte kaswamine.
S ü g i s e : õunte saak.
T a l w e : paljas — puhkab, koglib uut jõudu.
Õitsemise ja kaswamise aeg.
Närbimise ja puhkuse aeg.
3.

Nisutera

elukäik.

1) Idanemine, kaswamine, walmimine.
2) Lõikus, puhastamine, tarwitamiue - jahuks — seemneks.
3.

T u r b a d .

1) T u r b a s t e olu: turba maa (soo); turbaste suurus,
naau (kuju) K.
2) Turbaste saamine ja tarwitamine: lõikus, kuiwatamine, koju-wedamine; rehe-ahju kütmine :c.
4.

Vee tarwitamifest.

1) Wee seltside (loomu) järele:

a. Mere peal käiwad lacwad maalt maale ic.
h. Jõge mööda weetakse koormaid; temaga pannakse
weskid K. käima :c.
d. Hallika ja kaewu wett pruugitakse joogiks :c.
Terwise«wee hallikad.
e. Wihma-weega pestakse pesu JC.
2) Üleüldse (ilma wahe pidamata): Wett tarwitab inimene
palge ja keha puhastamiseks, anumate kliürimise, toidu walmistamise, tule kustutamise peale — ja weel mitme- ja
mitmesuguse asja ning töö juures.
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5. April ja Mai.
1) April on häwitaja: ta sulatab lume ja lõhub jää
ära, paneb weed jooksma ic. ja walmistab sedawiisi kewadile teed. Oma heitlikkude ilmadega on ta inimese terwisele kahjulik.
2) M a i on kaswataja, kujutaja, ehitaja: ta on kõige
kaunim aeg, „kus õitseb, lehkab kõik." Oma urwade ja
õitega äratab ta meie sees wilja-saagi lootust.
6.

Hulus ja lina.

1) Nende olu ja harimine:
a. Sarnadus.
d. Wahe.
2) Nende tulu:
a. Rukkist saadakse peatoidust, põhku K.
d. Linast saadakse, ihukatet, raha :c.

7. Kuld ja raud.
1) Kuld — kallim kui raud:
a. ta on haruldane ja peenikest loomu asi; sellepärast
tehakse temast raha, mis küll weike, aga siiski kallis;
d. ta on ilus; sellepärast tehakse temast ehteid.
2) Raud — tarwilikum kui kuld:
a. temast tehakse mitmesuguseid riistu ja teda tarwitatakse mitmesse paika ühendamise (kooshoidmise) nõuuks,
— ta on kõige pruugitawam ja tarwilikum metall;
d. teda on rohkeste saada ning ta on loomu poolest
jämedam, sellepärast hinnale odawam kui kuld.

8. Sool ja suhkur.
Peält näha mõlemad ühesarnased; aga wahe:
1) Saamise poolest:
a. suhkur tuleb taimeriigist (suhkru pilliroost ic.)

d. soola saadakse maa seest ja weest.
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2) Tarwitamise poolest:
a. suhkrut süüakse paljalt ja segatakse mitme söögi ja
joogi sisse;
b. soola tarwitatakse ikka üksnes mõne toidu soolamiseks.
Lõpeks:

Suhkur on magus — maiuse asi;
sool hoiab toitu rikkesse minemast.
Parem suu-täis soolast kui mau-täis magedat.
„Teie olete maa sool."
9.

Sügise — Kurblik aeg.

Sügise on küll rikas, aga siiski ka kurblik aeg.
I. S ü g i s e o l u : Muudatused looduses: puude lehed lähewad kollaseks ja pudenewad maha; lilled närtfiwad; fügififed
tormid, wihma-sajud, pimedad ööd; lindude laul waikneb;
parwede kaupa ära räudajad linnud :c.
II.

S ü g i s e t ä h e n d u s : Elatand inimene seab oma elu
sügifise ajaga kõrwu: nagu loodus paljaks jäeb ja wiimaks
külma talwe kätte ära tarretab, nõnda lõpeb wanaduses ka
inimese elu-jöud ja priskus, kuni wiimaks elu-wäfimus ifagcdaste ka haigus) wõinmft wõtab ja surm kätte tuleb.

Talwe järele tuleb kaunis kewade — pärast surma rõõmus ülestõusmine.

Iv.

Sügise — rikas ja röömus aeg.
1) Saagi kogumine.
2) Rõõm ja tänu.

II. Metsa i l u .
K i r i , milles kirjasaatja teisele seletab, kuidas ta metsas
käinud — (olgu a. suwe, ehk b. t a l w e , d. kewade, ehk
e. sügise) ja mis ta film seal näinud, kõrw kuulnud ja
süda tunnud.
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J o u l n d.

A. Jõulude võtmine — ettewalmistamine.

B. Jõulud ise:
I. P ü h i t s e m i n e :
a. kirikus :c.;
b. kodus.
II. T ä h e n d u s :
a. t a g a s i w a a d a t e s : Jesuse sündimise öö Vetlehemas K.;
d. ümber w a a d a t e s : kui kaugele risti-usk ja jõulude pühitsemine ulatab.
D. Armastus kinkis meile Jumala poja ning tegi meile
taewa lahti; armastagem sellepärast Jumalat üle kõige asjade
ja ligimest kui ise-ennast!
13.

Mis Käsi toimetab.

(Areuda ise järgmised :c. tükid — wahest nõnda: 1) ta
on tahtmise osaw tööriist; 2) ta wõtab (tahtmata) sisemisest
tegewusest osa).
Käsi ulatab inimese enese keha külge igassc kohta; temaga
wõime iga asja külge puutuda, mis meie ümber, lähekorras on
(töö); ta hakkab mõõga-pärast finni, kui waenlane lähineb; ta
ruttab appi, kui häda peäle tuleb; kasi wõtab, käsi annab;
käega ja sõrmega näitamine (märgn-andmine) mitmesuguses
tähenduses; kate liikumine, mida põlastus, ehmatus, walu.
rõõm K. sünnitab, — ja palmi tehes, teist paludes, teisega
ära leppides, — wandudes, õnnistades :c., mõteldes, midagi
meele tuletades, rääkides :c.; ta on waimu-sünnituete knjntaja
— teadus, kunst, kirjandus :c. Käsi peseb kätt.
14. Mis kasu ja mis kahju sünnitab tuul?
15. Kuida külw, nõuda lõikus.
I. I g a p ä e w a s e s e l u s :
a. Halb seeme ehk halwaste haritud põld ei anna seemetki tagasi;
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b. hea seeme, heaste haritud põld kannab mitmekordset wilja.
II. W a i m u l i k u s e l u s :
SL. Kes tuult külmab, see tormi lõikab.
„Kes liha peale külmab, see lõikab liha pealt
bukatust." Kalat. 6, 8.
d. Kes wanaduscs tahab lõigata, peab nooruses külwama.
„Kes maimu peale külmab, see lõikab maimu
pealt igawest elu." Kalat. 6, 9.
16.

Mispärast on liolinnd iseäranis tähelepanemise Väärt
loomad?
I. Loomu poolest:
1) nende muutmine: uss, tupp, liblik;
2) nende wärmide i l u : ussi, libliku wärwid.

I I . T ä h e n d u s e poolest:
1) nende senna tänna lendamisega tähendatakse kergemeelelist olekut;
2) neid wõetakse ülestõusmise tähenduseks.

17.

Mispärast peetakse usinusest nii suurt lugu?

(Areuda ise!) Laiskus on kuradi peapadi. Usinus lühendab tundifid ja pikendad elu. Tee tööd ja palu Jumalat, siis
on kõik asjad majas head. Sina laisk, mine sipelga juure ja
saa targaks!
Usinus* on kallis hüüd;
Laiskus, ropp, on raoke süüd.
Usinast kes teinud tööd,
Magab rahul oma ööd. ( J . W. Iannfen.)

18.
I.
II.

Rask ja inimene.

Kase tulu.
Kase ilu.

(Kurrit, Kirjutamise õpetus.)

6

19. Missugused on hea Koolilapse omadused?
I. K o o l i kohta ü l e ü l d s e :
a. Tema armastab ja kallistab kooli, jest et fee teda
harib ja parandab,
d. Sellepärast täidab tema oma kohusid kooli wastu
hoolega ja hea meelega! ta ci jäe koolist asjata ära;
ta paneb õpetnst tähele, õpib ja teeb ülesantud koolitööd ikka hästi.
II. K o o l i õ p e t a j a t e j a kaasõppijate w a s t u i s e ä r a u i s :
a. Ta peab kooliõpetajatest lugu. kuuleb nende sõna :c.
d. Ta on teiste õppijate wastu leplik ja lahke meelega;
armastab tõtt :c.
20.

Mispärast ei salli koolmeistrid eitepuhkumist?

A. N õ u : teist aidata — osawõtjast südamest — edewusest;
tegu: ei kõlba sugugi.
B. K o o l m e i s t e r ei s a l l i s a l a j u t t u :
1) sest et see koolikorda rikub;
2) sest et see pettus on;
3) sest et sellest tulu ei tule sellele, kellele ette üteldi;
4) sest et see etteütleja poolest kõlwatu kombe on.
( T ä h e n d u s : Iauta B. nelja pnukti asemel k a h e k s peapunkriks!)
D. Ise-ennast õppigu i§aüU juba maast madalast walitsema!
I g a koolilaps peab kui üksik liige terwe hulga seas olema
nõnda kuidas nõutakse.
LI.

, F u i oled noor, siis rõõmusta ja laula!"
(J. W. Jannsen.)

A. Rõõm ajab inimest laulma; kes rõõmus on, fee on õ n n e lik; õnnelik on aga igaüks, kellel soowimist ja ihaldust ei
ole, mis täitmata jääwad; sedamööda on niisugune inimene
ühtlast ka r i k a s , olgu et tal ka Punast kopikatki ei ole.
Õnnelik ja rikas on siis lauliku mõtte järele see, kes alles
noor. Mõtleme sellepärast järele:
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B. M i s teeb meid n o o r e ö - p ö l w e o õ n n e l i k u k s ? M i s
on meie n o o r e - p ö l w e r i k k u s ?
1. Kõige õ n n e l i k u m aeg inimese elust on tema lapsep õ l i — kuldne aeg — sest:
a. laps on lahti kõigest murest ja koormast- peatoidust
ja ihukatet antakse talle; kahtlast mõtet, hinge walu it
ta weel ei tunne;
b. lapse meel on alles kohtlane, teina maim luulelikas:
temale teeb iga weike asjakene rõõmu; ta maitseb iga
rõõmu puhtamalt ja sügawamalt, kui wanas põlwes.
II. Rikkust, m i s r a h a s t e n a m w ä ä r t , on n o o r n f e l
rohkeste - sest:
a. aeg — käesolew ja eestulew — on nooruse päralt
— mängimiseks, õppimiseks ?c.
b. jõud kaswab: keha jõud ja wirkuo; mõtlemise jõud
ja südame soojus ?e.
1). Hea sellele, kes igas wanaduses, iseäranis aga noorespõlwes seda on ja olla wõib, niis ta peab olema. „ K u i
oled noor, siis röõmnsta ja lanla?"

22.
I.
II.
23.

Isamaa armastusest.

Mis on õige isamaa armastus?
Kuidas awaldab see ennast?

Msliiöt tunnistame üles, et oma emakeelest õiget
lugu peame?

Ä. I g a rahwas peab oma keelest suurt lugu; ühe rahwa käest
tema keelt ära liisuda on raske, sellega ühtlasi saaks ka
rahwa iseloom häwitatud. — Gmakeelest lngupidamiue ei
tuunista ennast aga mitte teiste keelte põlgamise läbi
üles, waid
B. t e g u d e l ä b i :
I. Meie ei pea oma keelt rääkimast iialgi mitte häbenema, waid peame teda tarwitama u.

—

84

—

II. Meie peame oma keelt, tema ilu, iseloomu, seadusi,
kirjandust ic. hoolsaöte ja wõimalikult täieste tundma
õppima, — ja peame ka teisi teda solkimast kaitsma IC.
D. Emakeele alale - hoidmine ja kalliks-pidamine on tegu, mida
isamaa armastus sünnitab.
24

M i s tähendatakse sõnaga ^walgus"?

I. P ä r i s t ä h e n d u s : s i l m a g a n ä h t a w w a l g u s :
a. Loomulik walgus: päikese, kuu :c. walgus,
d. Kunstlikult sünnitatud walgus: küünla, lambi
põlewa asjade walgus.
II. M õ t t e s antud t ä h e n d u s : w a i m u w a l g u s :
a. Loomulik mõistus: waimu terawus, mõtte selgus K.
d. Õppimise läbi kogutud tundmine: teadmine, arusaamine IC
^Tema on walgus, ja tema sees ei ole pimedust."
1. Joan. 1, 5.
25.

Keda nimetatakse targaks?
26.

27.

K u u > w a l g e l.
(Kiri).

Mispoolest on inimene elaja-loomast ülem?

A. Inimese auu nõuab, et inimene selgeste teaks, mis poolest
ta elajaloomast ülem on.
B. I. Keha looduse poolest:
a. Püsti käik; kaunis silmanägu spalge), millest ta
hinge olek wälja paistab; osaw käsi ic.
d. wõil) igal maal elada, iga' toitu sööma harjuda :c.
II. W a i m u poolest:
a. Tal on meele-mõistja waim, tundja süda, — ta
wõib mõtelda, rääkida, - mõistab hea ja kurja
wahele wahet teha ic, Jumalat tunda K.

b.
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Ta kaswab — ehk küll ilmale tulles wäga wäeti —
armastuse hoole ja mõistliku juhatuse all paraja harjutuse najal igapidi täielikuks; wõib oma ihalduste
üle walitseda; sunnib elaja-loomad ja mitmed looduse
wäed oma walitsust alla :c. — ta on looduse kuningafs ja Jumala näu järele loodud.

D. ©elle oma kutsumise wääriliseks püüdku ta ikka enam ja
enam saada; ta hoidku ennast elaja järje peäle alla
langemast.

28.

M i s head tuleb meile sellest, et (Kui) meie loodusega
sõbrustame?

A. Inimene ei olegi tuas-ii>tujaks loodud; alles pärastised elll'
olekud on teda nelja seina wahele kütkestanud — töötuppa,
wabrikusse, kooli-, kohtu-tuppa :c. — Sclle wastu ja weel
mitme muu asja pärast on hea, et
B. inimene loodusega püüab s õ b r u s t a d a :
I. S e e on temale t u l u k s :
2. keha t e r w i s e k s : wärske õhk, liikumine — terwise
kalastamine;
b. waimu ä r a t a m i s e k s : kaunis loodus äratab tähele
panema, uurima — tuletab Loojat meele K.
I I . See on temale meelelahutuseks:
a. looduse i l u rõõmustab meelt: käimine, töötegemine lahkes looduses n.
b ta wähendab ka l e i n a j a t e , murekandjate ;c.
koormat, äratab lootust, annab julgust :c
D. Kahetsemise wäärt on niisugune inimene, kelle süda nii
tuim, et ta loodusest enam lugu ei mõista pidada ega
tema kaunidust tunda Õnnelik, kes looduse puhast rõõmu
maitseb, kelle südant looduse imetöö Looja poole ülendab.
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L ö p u t i i ljendus.
Raamatu ots on käes. Siia maale ulatab meie arwateö
kirjutamise õpetus rahwakooli õ p e t u s p i i r i s . Kui meie
wallakoolid kirjutamise õpetiises selle raamatu ueljauda peatüki
sisse ja kihelkonna koolid kuni raamatu lõpuni oma kooliõppijaid
jõuawad saata; kui nad muu hea kooliõpetuse könval lapsi
kirjutamises kaswatusteaduse juhatuste ja nõudmiste järele selles
raamatus kätte juhatatud tükkide najal hästi öpetawad ja harjutawad: siis uad oma ülesannet wistist täidawad; siis nad
oma kaswalldikka elu ja kõrgema õpetuse tarwis parajal mõõdul
ette walmistawad.
On põhi nõnda hästi pandud, siis wõib edasi-öppija hõlpsaste toime saada mõtte ja keele ja kirja loomu ja seaduste sügawamas uurimises. Tähenbatud uurimise wallad on: 1) uurile*
mise öpetns (loogika»; 2) sõnastamise (mõtte awaldamise)
õ p e t n s ; 3) peastkirja (kõnede walmistamise) õ p e t u s . —
lHesseiowa raamatu wiimses peatükis oleme püüdnud neude õpe.
tuste idusid juurduma panna; muidu ootab Gesti kirjaudus
nende õpetuswaldade tarwis ikka alles öpetusmeistrid. Peaks
neid ju pea tulema!
Meie, kooliõpetajate, kohus on aga ise õppides ja teisi
õpetades usinaste ja ustawalt tööd teha — meeles pidades, et
meie kauni <m\di kõrge määr on i n i m e s t e h a r i d u s .
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Schnakenburg':
raamatupoes on ftif siin alamal nimetatul raamatud saada:
Arwuwald l. Algebra — oma a l g u s õ p e t u s t e g a . Kirja vauimd
J. Kurrrit.
Hind 60 kop.
Arwuwalla wõti I. Kostnsed algebra ja selle a l g u s ö p e t u s t e
ülesannete-kohta. Kirja pannud J. Kurrik.
' Hind 40 kop.
Arwuwald II. Nelja liikme ja ruumi arwamine ning wördlufed
ruut- ja järg-arwudega. Kirja pannud J. Kurrik. H. 60 kop.
Arwuwalla wõti II. Kostused neljaliikne ja r u u m i arwamise
ning ruut- ja järg-arivnde iilesannete kohta.
Kirja
pannud J. Kurrik.
Hind 20 kop.
Laste arwuwald I. Arwamise A Ä D. (Ärwupiir 1—100). Kirja
pannud J. Kurrik.
Hind 25 kop.
iiaste arwuwald II. T a i s a r w u d . Kirja pannud J. Kurrik.
Hind 25 kop.
^aste arwuwalla wõti. Kostused I. ja II. jau k^ohta. Kirja pannud
J. Kurrik.
•
Hind 25 kop.
Turnimise raamat I. Kirja pannu) J. Kurrik.
Hind 36 kop.
Kirjutamise õpetus. L a s t e õpetajatele ja r c a f t k i r j a õ p p i j a t e l e
juhatuseks kirja pannud J . K u r r i k .
Hind 42 kop.

Eesti keele healte õpetus. Kirja vannud Dr: aX. Weske. Hind Gi) kop.
^umesed geometria õpetused. E e s t i k o o l i l a s t e l e ja iga möetniise
õpetuse hiinuviajale kirja pannud J . T ü l k .
Hind 30 kop.

Kirjalikud tööd koolis ja kodus. Kirja pannud J. P ä r n . Hind 25 kop.
Uus kirjutuse raamat, koolilastele ilukirja \aut4. I. ja II. jagu k 10 kop.
Kooli-kaart. Liiwi, Eesti ja Kuura maa. Zal)a, Eesti ja ^äti
keeli.
,
Hind 20 kop.
Saksa keele õpetaja Eesti kooli lastele. Kokku pannud ja wälja
annnd A. Grenzstein. I.—III. tooli aasta. H. köidetud 50 kop.
Saksakeele õppimise juhatamine. Eestirahwa kasuks kirjutatud. Wilet
korda trükitud.
Hind köidetud 25 kop.
Töutatud maa. Juhataja pühas kirjas nirne.atud, inaade tundmisele,
koolile ja kodule kirja pannud J. Pärnlann. Ühe kaardi ja mitme
pildiga.
Hind ^5 kop.
Tseihendamise heftid. Uue, kerge õpetuse wiisi järele, 3 järgu*, l. järgus
täpikaugus '/, tolli; 2. järgus täpikaugus A t o l l i ; '3. järgus täpikaugus 1 toll.
Iga järk maksab 14 kop.
Usu õpetuse raamat, Luteruse k^telisnulfe järele Eesti rahwakoolidele ja
VLiturale I. Kirja pannud P. Undritz.
Hind 60 kop.
Uus aabitsaraamat. Kõige uueina õpetuswiisi järele kokku seadnud
J. Lüdimois,
Hind 20 kop.
Kodu-kool. Õpetlikud tükid teaduse riigist igale õpetust otsijale. Rahwalilult üles pannud ja wälja annud M. Jürmann, l. -3. r., h. ä, 25 k.
Kooli-teadus. Kirjutanud W. A. Hansen.
Hind 30 kop.
jiaste-karistus. Uks õpetlik kõne koolmeistritele ja lastewanemaiele kirja
pannnd J. Llidim
Hind 12 kop.
Maakera elu ja olu. õpetlik raamat koolile ja lodule. Toimetanud
J. Kunder.
Hind 32 kop.

