
 

 

 

 
Netikirjariini küsimused ja vastused 

 
 

7. november 2018 
 
 
1. Kes on need eesti lastekirjanikud? 
 
Vastus: A Piret Raud ja  B Kadri Hindrikus 
 
2. Kirjuta kolm lasteraamatu pealkirja, mille autoriks ja kunstnikuks üheaegselt on Piret Raud! 
 
Vastus: valida oli 18 lasteraamatu vahel 
 
3. Mis on Piret Raua esimese ilmunud lasteraamatu ja kõige uuema lasteraamatu pealkirjad? 
 
Vastus: „Kataleena isemoodi juuksed”, 1995 ja „Lugu väikesest majast, kes tahtis olla kodu”, 
2018 
 
4. Milline Piret Raua lasteraamat võitis Aasta Rosina auhinna 2009.aastal? 
 
Vastus: „Härra Linnu lugu” 
 
5. Mis on Aasta Rosina auhinnaks? Missugusele lasteraamatule Aasta Rosina auhind omistatakse? 
 
Vastus: 1 kilo rosinaid ja 100 eurot, Aasta Rosina auhind omistatakse aasta kõige 
omanäolisemale või üllatuslikumale lasteraamatule 
 
6. Kauneimate lasteraamatute konkurss Eestis toimub alates 1998. aastast. Piret Raua raamatuid on 
valitud erinevatel aastatel 5 kaunima lasteraamatu hulka. Nimeta vähemalt kahe Piret Raua raamatu 
pealkiri, mis on valitud 5 kaunima lasteraamatu hulka! 
 
Vastus: 
TRÖÖÖMMMPFFFF EHK ELI HÄÄ 2016 
TEISTMOODI PRINTSESSILOOD 2013 
KOLM SOOVI 2012 
EMMA ROOSAD ASJAD 2010 
HÄRRA LINNU LUGU 2009 
SANNA JA SALAKÜTID 2005 
 
7. Piret Raud on enim tõlgitud lastekirjanik. Tema loomingut on välja antud 12 keeles- läti, leedu, 
ungari, jaapani, itaalia, prantsuse, hispaania, vene, poola, inglise jt.keeles. Prantsuse keelde on 
tõlgitud 7 lasteraamatut. Mis keelde tõlgiti tema raamat „Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja 
nähtamatust Akslist” 2017. aastal 
 
Vastus: korea keelde 
 
8. Mis festival on Festivaletteratura? Kus seda korraldatakse? Kes eesti lastekirjanikest osales seal 
septembris 2018? 
 
Vastus: kirjandusfestival Itaalias, osales Piret Raud 
 
9. Mille poolest on eriline Tuhala maastikukaitsealal paiknev Virulase koobas? 
 
Vastus:  Virulase koobas on Eesti pikim looduslik koobas. 

 
 

 



 

 

 

10. Leia Rikswebist Maria Wunderlichi näidendite raamat. Mis on raamatu pealkiri? 
 
Vastus:  „Näitemängulust : viis muusikalist lavatükki lastele ” 
 
11. Leia Digar Eesti Artiklid andmebaasist Õpetajate lehes ilmunud artikkel Piret Rauast. Mis on selle 

pealkiri? (https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea) 

 
„Piret Raud: Enamasti inspireerib mind raamatut kirjutama mõni huvitav karakter”  
 
12. Eesti keel: 
 
5.-6. klass: mängus küsimused 12-16 moodustavad tervikuna ühe küsimuse.Vastustetabelis 
summeerime küsimused 12 küsimuse alla 
 
Valige õige variant.Vastused on leitavad võõrsõnastiku või õigekeelsussõnaraamatu abil. 
 
• Lapsed ostsid poest 

-apelsiine ja šokolaadi. 

-apelsine ja shokolaadi. 

-apelsine ja šokolaadi. 

• Kohvikus kohtusid 

◦ -professor ja režissöör. 

◦ -proffessor ja režissöör. 

◦ -professor ja rezisöör. 

• Eilses ajalehes oli 

◦ - karrikatuur karusellist. 

◦ -karikatuur karussellist. 

◦ -karikatuur karusselist. 

• Toomasele meeldib hommikuti laulda 

◦ -dušši all džässi. 

◦ - duši all džässi. 

◦ -dushi all dzhässi. 

• Kuulasime raadost 

◦ -anektoote arhitektidest. 

◦ -anekdoote arhidektidest. 

-anekdoote arhitektidest. 

 
7.-8. klass:  Muidugi on võimalikud ka teised vastused, mille tähendus sobib. 
 
 1. andekas – andetu 

2. sõnakas – sõnakehv 

3. harmoonia – ebakõla, disharmoonia 

4. sümpaatia – antipaatia 

5. poliitiline – apoliitiline 

6. võhik – asjatundja 



 

 

 

7. optimist – pessimist 

8. lopsakas – kidur 

9. ilmekas – ilmetu 

10. maksimum – miinimum 

 

13. Mis on Arvo Pärdi Keskus? Kus see asub ja millal avati? 
 

Vastus: Arvo Pärdi Keskus on helilooja Arvo Pärdi isikuarhiiv ning info- ja muusikakeskus. 
Arvo Pärdi Keskus asub Laulasmaal, 35 kilomeetri kaugusel Tallinnast. 

K 17. oktoober 2018, avas kell 12 uksed külastajatele ekskursioonide ja kontsertidega, kell 18 
toimus Arvo Pärti tutvustava graafilise romaani ja lühifilmi esitlus. 

https://www.arvopart.ee/arvo-pardi-keskus/ 

 
14.  Kultuurifestival ......... on noorte omaalgatusel sündinud festival, mis toimus 2018. aasta 
septembris juba kolmandat korda. Festival koondab enda alla muusika, filmi, kirjanduse, kunsti ja 
teatri teemasid, tutvustades ja pakkudes esinemisvõimalust eesotsas Rapla ja Raplamaaga seotud 
loojatele, ent ka külalistele väljastpoolt. Festivali eesmärgiks on arendada kogukonnakultuuri, noorte 
omaalgatust ning pakkuda mitmekülgset kultuurilist elamust.  
Palun kirjutage lünka festivali pealkiri! 

Vastus: SÄRIN http://särin.loomebaas.ee/ 

 
15. Nimeta meie maakonna ajalehe nimi! Kes on ajalehe peatoimetaja ja kui tihti leht ilmub? 
 
Vastus: Raplamaa Sõnumid. Tõnis Tõnisson. 1 kord nädalas (kolmapäeviti) 
 
 
Raamatuküsimused: 
 
5.-6. klass:  Levi Henriksen „Kuradisaare ingel” 
 
16.Mis rahvusest on Astridi ema Emilie ja isa Baltasar? 
 
Vastus: ema norralane ja isa tšehh 
 
17. Ema uueks elukaaslaseks on Tormod, isal Pia. Kuidas kutsub Astrid neid? 
 
Vastus: Dormot ja Poni- Pia   
 
18. Astrid ütleb nime Dormot 3 korda järjest. Miks? 
 
Vastus: Sest nime tagurpidi ütlemine kolm korda pidi inimese haihtuma panema 
 
19. Mis on Astridi plaan ema ja isaga? 
 
Vastus: nad uuesti kokku viia 
 
20. Kes on raamatus Milo? 
 
 Vastus: sõjapõgenik 
 
21. Mis õnnetus juhtub saarel isaga? 
 
Vastus: murrab jalaluu 
 



 

 

 

 
 
7.-8. klass: Ene Sepp „Jagatud suvi”  
 
16. Kes räägib Sigridile nõnda: ”Hobused ei muutu kunagi heast halvaks või halvast heaks. Ainus asi, 
mis muutub, on see, kes hobust treenib, kuidas ta treenib, kes sõidab, kuidas sõidab ja kui järjepidev 
ta on”? 
 
Vastus: treener Anneli 
 
17. Mida tähendavad allajoonitud sõnad? 
Anneli õpetab Sigridit: „Sõida niimoodi, et iga voldiga lähed sa kavaletist üle, aga enne ei hüppa, kui 
ma seda sulle ütlen”. 
„Peneroll läks kenasti, aga okserit nautides lasid sa tal jälle minna ja see keeraski asja metsa”. 
 
Vastus:  
volt- 5-15m diameetriga ring (ringjoone peal liikumine)  
kavaletid- madalad tõkked, mis koosnevad tugedele asetatud põikpuudest 
peneroll-  sisse-välja hüppamine, kaks takistust on üksteisele sedavõrd lähedal, et galopi- või 
traavisammu vahele ei mahu.  
okser- lai takistus 
  
18.  Anneli unistus täitus kui ta oli 24-aastane. Ta ostis endale talli koos heinaküüni ja väikese 
korteriga. Milleks kasutati talli enne? 
 
Vastus: seal oli sealaut 
 
 
19. Talliseltskonnal on traditsioon, et kes hobuse seljast alla kukub, see toob teistele.............(mida?) 
 
Vastus: kooki või torti 
 
20. Keda /mida nähes muutub Mileedi pööraseks? 
 
Vastus: lehmi 
 
21. Kes ja miks tekitab Sigridis pahameele? 
 
Vastus: uus tüdruk Ulrika, kellega Sigrid peab hakkama Mileedit jagama 


