
 

 

 

 
Netikirjariini küsimused ja vastused 

 
 

5. detsember2018 
 
 
1. Kätlin Vainola ja Ulla Saar, tema raamatute illustreerija, on koos teinud 4 raamatut. Kirjuta nende 
pealkirjad! 
 
Vastus: Lift (2013), Poiss, kes joonistas kaarte (2017), Sonja ja kass (2017), Krips-kraps, eesti laps 
(2017)  „Lift” muutus nüüd ka interaktiivseks. Tutvu treileriga!    http://pegasus.ee/raamat/lift 
 
2. Igal aastal oktoobris toimub Frankfurdis maailma suurim ja tähtsaim raamatumess. 
Rahvusvaheline Noorteraamatukogu (Internationale Jugendbibliothek) tutvustab seal lasteraamatute 
kataloogi „The White Ravens”, kuhu nad igal aastal valivad parimad lasteraamatud tervest 
maailmast. Sellesse kataloogi on valitud ka eesti autorite lasteraamatuid. Kes ja mis raamatud valiti 
kataloogi „The White Ravens 2014” ja „The White Ravens 2018”. 
 
Vastus:  
 „The White Ravens 2014 ”- Kätlin Vainola ja Ulla Saare „Lift” ning Anti Saare „Kuidas meil asjad 
käivad” 
„The White Ravens 2018” - Reeli Reinausi „Maarius, maagia ja libahunt Liisi” ning Ellen Niidu „Onu 
Ööbik Öösorri tänavast” 
 
3. Kätlin Vainola looming on väga mitmekesine, ulatudes väikelaste pildiraamatutest 
aimekirjanduseni. Nimetage tema loomingust 3 loodusteemalist raamatut!  Kes on need kaks Eestis 
tuntud loodusmeest, kes on nende raamatute tegemisel abiks olnud? 

 
Vastus: Tiigielu aabits, Metsaelu aabits, Karuelu aabits;  Fred Jüssi, Aleksei Turovski 
 
4. Kätlin Vainola on kirjutanud ka laulusõnu. Missuguste ansamblitega on ta koostööd teinud? 

 
Vastus: ansamblid Vennaskond ja Sõpruse Puiestee (näiteks lauludele „Eleegia” ja „Kaks meest”) 
 
5. Millist kirjanikunime Kätlin Vainola vahel kasutab? 

 
Vastus: Marie Myrk 

 
Raamatuküsimused: 
5.-6. klass: Mika Keränen „Fantoomrattur” 

 
6. Mika Keränen tunneb hästi Tartu linna. Oma raamatus nimetab ta mitmeid Tartus tuntud kohti. 
Kirjuta vastusesse kolm kohanime Tartus, kus selle raamatu tegelased liiguvad! (v.a. tänavate nimed) 
 
Vastus: Tähtvere, Supilinn, Toomemägi, Raekoja plats, Tartu Ülikool, Emajõgi, Kassitoome, Tartu 
Toomkirik, Inglisild 

 
7. Tartu Ülikooli peahoone taga posti otsas seisab Rootsi kuninga Gustav II Adolfi kuju. Kuidas on 
seotud Tartu Ülikool ja Rootsi kuningas Gustav II Adolf? 

 
Vastus: Gustav II Adolf on Tartu Ülikooli asutaja, 1632.a. 

http://pegasus.ee/raamat/lift


 

 

 

8. Fantoomratturi varustuses on kaks erilist asja, üks kiivri ja teine ratta juures. Mis need on? 

 
Vastus: kiivri küljes on seikluskaamera, rattal on elektrimootor 
 
9. Mis asjad on raamatus Chanell Classic, Miss Dior, Furla, Stella Soomlais, Helen Valk Varavin ehk 
HVV? 

 
Vastus: need on disainkotid, mida fantoomrattur varastas 

 
10. Sadu ja Raivo otsustavad jalgratastega võidu sõita. Mida lubab Raivo kui ta võidab? Kes võidab 
võiduajamise? 

 
Vastus: Sadu võidab. Raivo lubas öelda, kellel on seikluskaamera 

 
7.-8. klass: Tamsyn Murray „Teise ringi süda”  
 
6. Kuidas nimetatakse aparaati, mis hoiab Jonnyt elus? 

 
Vastus: Berliini süda. Nimi viitab Saksa firmale Berlin Heart, mis toodab viimases staadiumis 
südamehaigetele mõeldud aparatuuri. Selle aparaadi puhul on tegemist kehavälise südamega 

 
7. Mis juhtub Leoga? 

1.) kukub alla kaljudele 

2.) kihutab surfates vastu kaljut 
3.) upub kärestikulises jões 

 
8. Mis mõte vaevab Jonnyt pärast õnnestunud südame siirdamist? Mis mõtteid sinus Jonnyt vaevav 
probleem tekitab? 

 
Vastus: Kes on/oli doonor? 

„Mu süda saab päriselt minu omaks alles siis, kui tean, kust see pärit on.” (lk.101) 
 
9. Mis nimega hüüab Jonny Emilyt? Mis haigus tüdrukul on ja mis ravi ta saab? 

 
Vastus: Keemiatüdruk, Emilyl on verevähk e.leukeemia ja ta saab keemiaravi 
 
10. Millega hakkab tegelema Niamh´i ema pärast Leo surma? 

 
Vastus: ema hakkab koguma raha õhukiirabi ostuks 

„Emal tekkis mõte, et kui tal õnnestub õhukiirabi jaoks, mis Leo haiglasse transportis, viiskümmend 
tuhat kokku saada, siis on Leo surmal ka mingi mõte.” (lk.95) 
 
11.Ta on sündinud Raplas. Tema koorilaulud on olnud laulupidude repertuaaris, näiteks  "Lauldes",  
"Muusika". 
Kirjuta selle helilooja ja dirigendi ees- ja perekonnanimi. Millises tuntud noortefilmis on ta mänginud? 
Mis aastal see film valmis? 
 
Vastus: Pärt Uusberg. „Klass”, 2007        3 p. 
 
 
 
 
 



 

 

 

eesti keel:  

5.-6. klass:  

12. Mis või kes see on? Kirjutage ühesõnaline kirjakeelne vaste. Vastused on leitavad 

www.folklore/fraseologismid. Õigeks vastuseks ei loeta teist murdesõna, sest nõutud on kirjakeelset 

ja ühesõnalist vastet. 

1) ühe jalaga härja liha - seen 

2) jänesepolk - mets 

3) jumalaloom - inimene 

4) poissmeeste päike -  kuu 

5) rasvaants - tihane 

 

7.-8. klass:  

12. Asenda kõnekeelsed sõnad ja väljendid kirjakeelsetega. 

Vastus: Tunnid olid läbi, võisime end lõdvaks lasta ja ära minna (koju minna jt). Otsustasime 

sõbrannaga, et läheme koju puhkama. Aga siis lõi pähe, et kinos on selline fantastiline film. Kas sa 

ei saanud aru? Läheme internetti, sealt saame väga kiiresti info kätte. 

13. 2. detsembril esietendus NUKU teatris uus näidend „Elias ....” 

1) Mis on näidendi täielik pealkiri?   Vastus: Elias maa pealt  

2) Nimeta tüki autor, lavastaja ja dramaturg? Vastus: Autor ja lavastaja Helen Rekkor,  autor ja 

dramaturg Piret Jaaks  

3) Kes neist on Raplamaa juurtega? Vastus: Helen Rekkor, elas Kodilas, lõpetas Kodila põhikooli ja 

Rapla Ühisgümnaasiumi. http://www.nuku.ee/et/elias-maa-pealt. Helen Jaaks, Lõpetas Kohila 

Gümnaasiumi. 

14. Esimene Eesti helilooja poolt loodud ballett on „Kratt” Kes on selle autor? 

Vastus: Eduard Tubin 

 

15. Läti  hiljutise 100 sünnipäeva puhul üks küsimus ka meie lõunanaabrite kohta. 

Lätis asub Euroopa kõige laiem kosk, 100-110 m lai, Ventas Rumba. Kus täpsemalt see asub?  

 

Vastus: Kuldīga 

 

16. Leia RIKSWEBist A. H. Tammsaare raamat, mis on ilmunud ka heliraamatuna? Mis on 
raamatu pealkiri? 

Vastus: „Tõde ja õigus I-III”. Otsida võisid kas autor + märksõna heliraamatud / ühik heliraamat järgi.  

 
17. Leia ESTRist Doris Kareva luulekogu itaalia keeles, mis ilmus 2011. aastal. Mis on selle pealkiri ? 
Kes on selle tõlkinud? 
 
Vastus:  „L'ombra del tempo” , tõlkinud on selle Maarja Kangro, Piera Mattei  
Otsida võisid autori  ja keele järgi 

 

http://www.nuku.ee/et/elias-maa-pealt


 

 

 

18. Läbi aegade suurim välismaa kinolevis väljatulev Eesti animafilm „Kapten Morten lollide laeval”, 

(rahvusvahelise pealkirjaga „Captain Morten and the Spider Queen”), valmis koostöös Iirimaa, Belgia 

ja Suurbritanniaga. Filmi valmimiseks kulus seitse aastat. Eesti kinodesse jõuab film 2019. aasta 

märtsis. Kes on filmi mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud  režissöör? Mis raamatu ainetel 

on see film tehtud? https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-

keelne-treiler/1400139850130428/ 

 

Vastus: Kaspar Jancis , „Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas” 

 

19) Laul:   https://www.youtube.com/watch?v=5fVm1PS5LUM 

 Kes on esitatava laulu sõnade autor? Kuidas see luuletus edasi läheb? Kirjutage esimene salm! 

Vastus: Hando Runnel  

   Mõtelda on mõnus 

    Rääkida on raskem 

    Ärgem sellepärast 

    Pääd veel norgu laskem! 

 

20) Mis tähtpäeva Hando Runnel tähistas 24.novembril? 

Hando Runnel on lastele kirjutanud 7 luuleraamatut. Kirjuta nendest kolme lasteluuleraamatu pealkiri! 

Vastus: Hando Runnel sai 80. aastaseks. Hando Runneli luuleraamatuid: 

„Miks ja miks: värsid väikestele ja suurtele lastele” (1973), „Mere ääres metsa taga: värsid suurtele ja 

väikestele lastele” (1977), „Mõtelda on mõnus” (1982), „Taadi tütar” (1989), „Suureks saamine: laste 

laulud ammu ja homme” (2004), „Kits läks kiideldes mäele” (2010), „Põrsapõli” (2013) 

 

https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-keelne-treiler/1400139850130428/
https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-keelne-treiler/1400139850130428/

