
 

 

 

 
Netikirjariini küsimused ja vastused - 9. jaanuar 2019 

 
 
1. Tänavune aasta on eesti lasteraamatute tõlgete arvu poolest rekordaasta. Tõlkeid ilmus kokku 15 eri 
keeles. Eriti tähelepanuväärne on Juhani Püttsepa ühe raamatu  ilmumine gruusia keeles ning Kristi 
Kangilaski raamatu "Päike läheb puhkusele" tõlge hiina keelde. Enim tõlgiti Piret Raua raamatuid. Mis 
on Juhani Püttsepa raamatu pealkiri, mis tõlgiti gruusia keelde? 

 
Vastus: „Mina olen enda oma” 
 
2. Nimeta vähemalt kolm Juhani Püttsepa laste- või noorteraamatute pealkirja, milles on inimese nimi! 
 
Vastus: Anni rännuteed, Juhani jutte, Lauajupi Madonna, Veskitont Niglas, Kunstnik Johannese 
kummalised lood 
 
3. Juba viiendat korda valis Eesti Looduskaitse Selts aasta loodussõpra. 2018.aastal pälvisid auväärse 
tiitli  Juhani Püttsepp ja loodusfotograaf Ingmar Muusikus, kelle ühistööna valmis üks raamat. Mis on 
selle raamatu pealkiri? 
 

Vastus:„Eesti rahvusmaastikud sõnas ja pildis” 

 
Raamatuküsimused: 
 

5.-6. klass (valik):  
 
Reeli Reinaus „Maarius, maagia ja libahunt Liisi”   

4. Maariust ei huvitanud varandus ega külahullud. Mis teda huvitas? 

Vastus: loomade skeletid, luud 

5. Miks on Liisi koduõppel? 

Vastus: sest teda kiusati koolis      

6. Kinkides midagi  Maariusele ütleb Liisi: ”See kaitseb sind metsas. Ja sellega näed sa samamoodi 

nagu mina.” Mida kingib Liisi Maariusele? 

Vastus: kaelakee 

7. Peahaldjas Iiris annab Liisile ja Maariusele Liisi vanaemalt päritud kaardi. „Ta ütles, et ma annaksin 

selle sulle ainult siis, kui käes on tõsine oht”, ütles Iiris. Mida oli kaardil kujutatud? 

Vastus: kaardil oli kujutatud tuba 

8. Peahaldjas meenutas: ”Tegelikult ütles vanaema veel ühe lause. Ta ütles: ”Kivi on kääpal ja tulel on 

võti””. Mida tähendavad selles lauses kääpa ja tule? 

Vastus. Kääpa ja Tule on talude nimed 

9. Mis juhtub raamatu lõpus libahunt Liisiga kui Maarius läheb metsa, et Liisile tõtt rääkida?  

Vastus:  libahunt Liisit tulistati 



 

 

 

Lara Williamson „Lihtsalt spagetipoiss”  

4. Millest Adam räägib? 

„......oli mu turvapaik ja ma armastasin seda. Kui ma mures olin, siis läksin ma selle sisse ja olin seal 

mõnda aega.” 

Vastus: tuttmütsist 

5. Raamatus on lause:„Velvet mängib Viineripirukaga”. Kes on kes? 

Vastus: Velvet on Adami õde, Viineripirukas on Velveti nähtamatu koer 

6. Mis oli Adami nimi sünnitunnistusel, mille ta leidis vanemate toa peeglilaua sahtlist ümbriku seest? 

Kelleks Adam tahab saada, sest kõik oleks siis täiuslik ja inimesed oleksid õnnelikud? 

Vastus: Ace, Adam tahab saada superkangelaseks 

7. Ema ja isa käituvad saladuslikult. Adam kuuleb juhuslikult sõnu kummikommisuurune, 

kompuuteruuring jm. Mis järelduse teeb Adam? Mis on emal tegelikult kummikommisuurune? 

Vastus: Adam arvab, et ema saab uue lapse ja temal tuleb lahkuda. Emal on kasvajalaadne 

moodustis ehk tsüst 

8. Kes on Adamile Väike Eric? Adami palvel joonistab Väike Eric midagi paberile, mis toovat õnne kui 

seda ainiti vaadata. Mille Väike Eric joonistas? 

Vastus: Väike Eric on Adami parim sõber, ta joonistab paberile neljalehelise ristikheina 

9. Õpetaja proa Chatterjee juhtimisel hakkavad lapsed midagi uurima. Õpetaja nimetab seda Igavese 

Metsa projektiks. Mida lapsed tegema hakkavad? 

Vastus: sugupuud 

7.-8. klass:  

Reeli Reinaus „Mõõkade äss”   

4. Peatükid raamatus vahelduvad kolme peategelase tegemistega. Mis on nende nimed? 

Vastus: Hanna, Jakob, Olivia 

5. Milline on Jakobi salajane elu, mida ta koduste/sõprade eest varjab? Millega ta tegeleb? 

Vastus: pildistab  modelle raha eest 

6. Mida varjab koduste/kaaslaste eest Olivia? 

Vastus: ennustab tarokaartidega 

7. Mis on ja mida tähendab  raamatu pealkiri? 

Vastus: Mõõkade äss on üks tarokaart ja tähendab/ennustab võitu 

 



 

 

 

8. Missugune on Hanna välimus pärast endaga juhtunut vanas kooli? Kellega/millise 

kirjandustegelasega võrdlevad kaaslased Hannat? Kas tead selle raamatu pealkirja, kust see tegelane 

pärit on? 

Vastus: värv on must (juuksed, riided), needid näos 

Lisbet Salander „Lohetätoveeringuga tüdruk” 

9. Kes on raamatu lõpuks sõbrad/ paar? Kirjuta paarid välja! 

Vastus: Olivia ja Joakim, Hanna ja Andre , Jakob ja  Maria 

 
10. Kes on see endine näitleja, kelle auks annab Eesti Teatriliit välja igaaastast lastelavastuste 
auhinda? Mis lavastus pälvis selle 2018. aastal ? 
  
Vastus: Salme Reek; „Peks mõisatallis” 
 
11. Digarist võib leida raamatu „Kuidas valmistada lendav lennuk-mudel?” Kes on selle autor ja mis 

aastal raamat ilmus? 

Vastus:  Raamatu on koostanud Voldemar Andresen ja ilmus see 1932. aastal. Otsida tuli ainult 

pealkirja järgi. 

12. 2003. aastal ilmus Eesti Panga Muuseumil näitusekataloog „Raha ajab naerma”. Kuidas 

nimetatakse raamatus olevaid pilte? Üks selle žanri esindajatest tähistab tänavu jaanuaris oma 90 

sünnipäeva. Kes?  

Vastus: tegemist on karikatuuridega ehk pilkepiltidega. Karikaturistidest tähistab tänavu  oma 

90 sünnipäeva Hugo Hiibus. Piisab kui otsisid pealkirja ja aastaarvu järgi.  

13. 2018. aastal valmisid kaks toredat lastefilmi: 

 1. Kes on koguperefilmi „Seltsimees laps” režisöör? Kes mängib filmis peaosatäitjat  Leelot? Kas 

teile meeldis see film? 

 Vastus: Moonika Siimets, Helena Maria Reisner 

 2. Kes on filmi Eia jõulud Tondikakul” stsenarist? Kuidas on Eia osatäitja nimi? Kas olete filmi 

juba näinud? 

 Vastus: Anu Aun, Paula Rits 

 3. Mis ülesandeid täitis mõlema filmi valmimise juures Rapla noormees Ants Tammik? 

 Vastus: Seltsimees laps – B-kaamera operaator 

  Eia jõulud Tondikakul - operaator 

 



 

 

 

14. Kes on pildil? Kirjuta numbri taha õige nimi. Mis tegevusala neid ühendab? 

Kes neist pole pärit Raplamaalt? 
 
Vastus: 1. Mick Pedaja 2. Vaiko Eplik 3. Jüri Pootsman 4. Karl-Erik Taukar 
 
Ühendab muusika, laulmine. Raplamaalt pole pärit Karl-Erik Taukar. 
 

15. Tallinna Keskraamatukogu annab välja auhinda, millega  tunnustatakse eelneval aastal ilmunud ja 
Tallinna Keskraamatukogus enim loetud laste- või noorteraamatu autorit. 2017.aastal sai selle auhinna 
Anti Saar „Pärt ei oska saltot” eest. Mis auhind see on? Kes ja mis raamat sai selle auhinna 
2016.aastal kõige loetuma noorteromaani eest Tallinna Keskraamatukogus? 
 
Vastus:  auhind Järje Hoidja, Reeli Reinaus „Verikambi” 
 
16. Eesti Lastekirjanduse Keskus andis 6. detsembril 2018 üle Aasta Rosina auhinna aasta kõige 
omanäolisemale lasteraamatule. Nimeta auhinna võitnud raamatu pealkiri ja autor! 
 
Vastus: Anti Saar „Mina, Milda ja meister Michel” 
 
17. Kellest selles raamatus jutustatakse? Kes on meister Michel? Mis on tema 
täisnimi, mis oli amet/tegevusvaldkond, mitmendal sajandil ta sündis? 
 
Vastus: Michel Sittow, Eesti maalikunstnik Euroopa õukondades, sündis 15.sajandil 
 
18. Rakvere teater toob lavale ühe Reili Reinausi raamatu põhjal valminud etenduse. Mis on selle 

noorteromaani  pealkiri?  

Vastus: „Verikambi” 

19. Nimeta Kuu raamat Detsember 2018! 

Vastus: Cressida Cowell „Olid kord võlurid“ 

20.  

eesti keel:  

5.-6. klass:  

 Detsembri  alguses saatsin oma tuttavatele jõulukaardi, millele kirjutasin „Häid jõule!“.  

Sõitsin 24.detsembril, jõululaupäeval  Elroni rongiga Tallinnasse. 

Kuna Tallinna jõuluturg valiti Euroopa parimaks jõuluturuks, kuulsin seal inimesi rääkivat nii saksa  

kui ka inglise keeles. Jõuluturul müüdi igasuguseid asju: lõhnaküünlaid, Kalevi komme, 

 piparkooke ja Alutaguse mett. Väikesed lapsed käisid jõuluvana juures ning lugesid talle  

jõululuuletusi ja laulsid jõululaule. 

 

 

 

http://www.elk.ee/?p=31481


 

 

 

 

 

7.-8. klass:  

      1. bese , besee , bezee 

2. pasha , paša , pasa 

3. sekretar , sekretär , sekretäär 

4. kanditaat , kandidaad , kandidaat 

5. potensiaalne , potentsiaalne , potensjaalne 

6. ehvekt, efekt , effekt 

7. kotlet, kotlett, kotled 

8. dissipliin , distsipliin ,distsiplin 

9. resurss ,ressurss , resurs 

10. graffiti , gräfiti , grafiti 

 

 

 

 

 

 

 


