
TALLINNA PAE GÜMNAASIUM. EESTI KEELE. ÕP 

NATALIA PRESNETSOVA 
10.03.2020 

  
 

Kasutatud allikad:  

M.Kebbinau, K.Koppel, R.Popov, M.Pääru, M.Rebane, S.Risti, R.Saaron, L.Tammela. Tere, maailm! Maurus. SA Innove.   

7.TEEMA – KESKAEGNE LINN 

KESKAEGNE LINNUS 

Tööleht nr 1 

 

 

 

 

ÜLESANNE 1: Loe tekst läbi. Tõmba uutele sõnadele alla.  
KESKAEGNE LINNUS 

 

 
Keskaegne linnus oli nii kindlus kui ka elupaik. Sõdalased kaitsesid isanda maid ja linnust vaenlaste 

eest. Linnust ümbritses sügav vallikraav. Linnuse ainuke sissepääs oli tõstesild. Väravatornides seisid 

vahimehed, kes valvasid linnuse sissepääsu.  

Linnus oli ehitatud suurtest kividest. Linnuse hoonete katused olid kaetud roo või õlgedega. Linnuse 

müüril olid neljakandilised sakid ning laskeavad. Linnusemüüri servas asusid töökojad.  

Kevadel, sügisel ja talvel olid linnuse ruumid jahedad, isegi kaminad ei suutnud ruume soojendada. 

Aknad olid väikesed ning aknaavad kaeti õlise paberiga, sest aknaklaasi ei olnud veel.  Talvel aknad 

olid suletud. 

Ruumid olid alati hämarad. Valguse saamiseks põletati tõrvikud. Toas olid rasked lauad, pikad 

pingid, toolid, riidekirstud, puust tehtud voodid.  Seintel rippusid kangad ja vaibad. 

LINNUS LINN 

KRAAV 

LINNUSEMÜÜR 

VÄRAVATORN 

TÕSTESILD 

ROO VÕI ÕLGEDEGA 

KAETUD KATUSED 

SAKK, SAKID 

TÖÖKOJAD 
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ÜLESANNE 2: Ühenda sõna ja selle seletus. 

1.  ELUPAIK a.  see, kes on kellegi suhtes ähvardav või kahjustav 

2.  SÕDALASED b.  valvur 

3.  ISAND c.  elukeskkond või elukoht 

4.  VAENLANE d.  käes hoitav valgusallikas 

5.  VAHIMEES e.  sõjamehed 

6.  KAMIN f.  kast riide hoidmiseks 

7.  TÕRVIK g.  tulekolle ruumi kütmiseks 

8.  RIIDEKIRST h.  inimene, kes valitseb, on kellegi peremees või käskija 

 

ÜLESANNE 3: Kasuta 3 uut sõna lausetes. 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

ÜLESANNE 4: Lõpeta laused. 

1) Keskaegne linnus oli nii kindlus kui ka ___________________________.  

2) Sõdalased kaitsesid isanda maid ja linnust __________________________ eest.  

3) Linnuse sissepääsu valvasid ______________________.  

4) Linnusemüüri servas asusid ____________________.  

5) Linnuse seinad olid paksud, sest olid ehitatud ______________________________. 

6) Ruume soojendasid _____________________________.  

7) Aknad olid _______________________________. 

8) Selleks, et saada valgust, kasutati _________________________. 

 

GRAMMATIKA. AINSUSE MITMUS 
Pööra tähelepanu! 
 

ÜLESANNE 5: Täida tabel. 

NIMETAV 

(kes? mis?) 

OMASTAV 

(kelle? mille?) 

OSASTAV 

(keda? mida?) 

Linnus linnuse linnust 

linnused   

vahimees vahimehe vahimeest 

   

elupaik elupaiga elupaika 

   

sild silla silda 

   

 


