
 

 

 

Netikirjariini küsimused ja vastused 

6. veebruar 2019 

 
 
1. Kristiina Kass on nii kirjanik kui ka illustreerija ja tõlkija. 
Kirjuta tema loomingust nelja raamatu pealkirjad, kuhu ta on ise ka pildid joonistanud! 
 
Vastus: Peeter ja mina, Petra lood, Käru-Kaarel, Samueli võlupadi, Kasper ja viis tarka kassi  
 
2. Kristiina Kass on joonistanud pilte ka teiste autorite kirjutatud raamatutesse. Nimeta kaks autorit ja 
nende jutukogumiku ja luuleraamatu pealkirjad, kuhu Kristiina Kass on pildid joonistanud! 
 
Vastus: Jaan Rannapi jutukogumik „Jänesepoeg Juss ja karupoeg Kusti” ja Wimbergi “Buratino 
laulud”.  
 
3. 2011. aastal esilinastus ETV-s Kristiina Kassi "Nõianeiu Nöbinina" järgi tehtud teleseriaal. Kes 
lavastas, kes mängis peaosa ja kes lõi laulud? 

 
Vastus: Loo kirjutas ja lavastas Kristiina Kassi raamatu "Nõianeiu Nöbinina" põhjal Elo Selirand. 
Nimiosas mängib Mari Pokinen. Laulud Peeter Volkonskilt. 
 
4. Kristiina Kass on osalenud kolmel Nukitsa konkursil ja saanud seal kirjanike kategoorias auhinnalisi 
kohti. XI Nukitsa konkursil juhtus nõnda, et auhinnalistele kohtadele (1. ja 3. koht) kirjanike kategoorias 
tulid kaks tema raamatut. Nimeta nende kahe võitnud raamatu pealkirjad! 
 
Vastus: XI Nukits 2012 

1.koht: Kristiina Kass. Nõianeiu Nöbinina (2010) 
3.koht:  Kristiina Kass. Peeter ja mina (2009)  
 
5. Lastejutuvõistlusel „Minu esimene raamat” on Kristiina Kass ka osalenud ja edukalt. 2005. aastal sai 
üks tema raamat 3. koha ja 2006. aastal võitis üks raamat peaauhinna. Nimeta nende raamatute 
pealkirjad! 
 

Vigade parandus: Jutuvõistlus "Minu esimene raamat" , kus võitis auhindu ka  Kristiina Kass, toimus aastatel 

2004 ja 2005. Saadud vastused lugesime siiski õigeks.  

 
Vastus: „Kasper ja viis tarka kassi” (2005) 3.koht, “Samueli võlupadi” (2006) 1.koht 
 
6. Mis ettevõtmine on „Puust ja punaseks”? 

 
Vastus: Kaheksa Tallinna vanalinna muuseumit ja keskust pakuvad ühise koostööprojekti 
“Puust ja punaseks” koolipäev raames  4.–6. klasside õpilastele ühe meeleoluka päeva jooksul 
võimaluse saada teadmisi ajaloo, teatri, kunsti, muusika ja inimese tervise vallast või hoopis 
uurida lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini.  
 
7. Riigi Kinnisvara koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis eelmisel aastal läbi kunstikonkursi teose 
leidmiseks Rapla gümnaasiumi raamatukokku. Maal on koolis üleval. 
 
- Kes selle konkursi võitis? Kaido Ole 
- Kuidas on töö pealkiri?   Oh 
- Mil moel on autor Raplaga seotud? Alustas oma kooliteed samas hoones ja on Rapla Keskooli 
40. lennu lõpetaja aastast 1981.   

https://et.wikipedia.org/wiki/ETV
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Nõianeiu_Nöbinina&action=edit&redlink=1


 

 

 

 
 https://rapla.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/sJPTmAKPg162/content/rapla-
gumnaasiumi-kunstikonkursi-voitja-selgunud- 
Eesti keel: 5. - 6. klass 

 
8. Milline sõna ei sobi sünonüümide ritta?  
 
Vastus:  
 
1 ) Loosima – liisku heitma, loosi võtma, arvutama, arbutama  
2 ) Kallistus – lembus, embus, sülelus, kaisutus 

3) Peibutama – meelitama, juurde kutsuma, ahvatlema, peitma 

4 ) Ninakas –iseteadlik, nähvakas, peenutseja, nipsakas 

5) Umbes – ligilähedalt, umbrohtu kasvanud, ligikaudselt, umbkaudu 

 
Vastuseid saab kontrollida sünonüümisõnastikust 
http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q=peenutseja&F=M&C06=et  
 

Eesti keel: 7. - 8. klass 

 
8.  RISTSÕNA: 
 

1. Allveetiibadega laev - Tiibur 

2. Ilulugeja - Etleja 

3. Lauskmaa - Lausik 

4. Sügav mulje (näiteks filmist)  - Elamus 

5. Farmi omanik -  Farmer 

6. Loomus, iseloom -  Olemus 

7. Naelking -  Naelik 

8. Iilikaupa - Iiliti 

9. Säilitusüksus -  Säilik 

     10. Lahendussõna ülevalt alla – koht, kus õpilased tahavad suurema osa  päevast istuda 

(võõrsõna käändes) -  telefonis 

9. Otsi Digarist :  Eesti Ornitoloogiaühingult ilmus 2014. aastal kolm raamatut, mille koostaja on Riho 
Kinks. Mis on nende pealkirjad?  
 
Vastus: „Talvised aialinnud ja nende toitmine”; „Suvised aialinnud ja nende abistamine” ja 
„Lindude ränne”   Otsimiseks sisestasid autori, kirjastaja ja aasta.  
 
10.Otsi Rikswebist :  2013. aastal ilmus Kristiina Ehini sulest raamat, kus ta meenutab oma lapsepõlve? 
Mis on raamatu pealkiri ja kes on selle kirjastanud?  
 
Vastus: „Paleontoloogi päevaraamat” ; raamatu on kirjastanud Petrone Print. Otsimiseks võisid 
kasutada autorit ehin ja märksõna lapsepõlv ja kasutada aasta ja laadi(raamat) piirangut ??? 
 
11. Mis on Rapla Redel? Kui tihti seda antakse? 
 
Vastus: Rapla maakonna tippauhind. Aastas antakse üle 1 auhind. 
 
12. 1921. aastal esitleti esmakordselt Eestis raadioaparaati. Mis aastal tehti  Eestis esimene 
raadiosaade? 



 

 

 

 
c) 1924 Haapsalust 
 
Raamatuküsimused. 5.-6. klass (valik):  
 
Helen Käit „Eksinud” 5.-6. kl. 
 
13.Vali klassijuhaja Aino Sarapuu kohta sulgudest sobivaid sõnu! 
(matemaatika õpetaja- ajaloo õpetaja, noor- vana, kogukas- kõhn, hooliv- ükskõikne) 
 
Vastus:  matemaatika õpetaja, vana, kogukas, hooliv 

 
14. Klassijuhataja nimetas Moosest patsifistiks ja lisas, et ajaloo õppimisest see teda ei vabasta. Mida 
tähendab patsifist? 

 
Vastus: patsifistiks nimetatakse inimest, kes on sõja ja üleüldse vägivalla vastu 

  
15. Roomet oli valmistunud matkale minemiseks. Näiteks oli tal kotis lisaks võileibadele veel neli 
matkamiseks vajalikku asja. Nimeta nendest kolm! 
 
Vastus: Roometil oli kotis veel nuga, taskulamp, tikud ja nöör 

 
16. Lapsed on eksinud. Too kamba tegutsemisest kaks näidet, mis neid aitas öösel metsas hakkama 
saada! 
 
Vastus: päikese järgi liikumine-  puutüvi põhja poolt sammaldunud-  ööbimine suure kuuse all, 
oksad alla -    lahase tegemise oskus   - kuusevõrsete söömine- lõkke tegemine 

 
17. Kuhu Roomet, Mooses, Agnes ja Matilda välja jõuavad järgmisel varahommikul? Mis tuleb neid 
päästma? 

 
Vastus: jõuavad mere äärde, päästekopter 

 
18. Kirjuta mõni metsatarkus, mida sina tead ja oled ka metsas olles kasutanud! 
 
Helen Käit „Kristiine poisid tegutsevad”  
 
19. Ragnar võtab kooli kaasa kapten Flinti. Kes on kapten Flint? 

 
Vastus: ämblik 

 
20. Klassi tuleb Mareki isa ja süüdistab kõiki Mareki telefoni varguses ning ähvardab kutsuda politsei 
kõigi läbiotsimiseks. Mida teeb selle peale Ragnar vihahoos? 

 
Vastus: valab oma koti sisu Marekile pähe 

 
21. Mida otsustavad poisid Mareki karistamiseks/ õppetunni andmiseks teha? 

 
Vastus: panevad supi sisse lahtistit 
 
22. Kust leiab Marek oma „varastatud” telefoni? 

 



 

 

 

Vastus: oma kotist lahtikäidava põhja alt 
 
 
23. Ragnar oskab hästi küpsetada viineripirukaid. Need on eriti maitsvad, sest ta lisab pirukate sisse 
ka  ...........  Mida? 

 
Vastus: lisab juustu 

 
24. Kuidas sina oleksid Marekile õppetunni andmiseks käitunud, mida ette võtnud? 

 
7.-8. klass:  Kathleen Glasgow „Katkine tüdruk”  

 
13. Oma rängal ellujäämisteekonnal kohtab Charlie Davis mitmeid inimesi, kes ühel või teisel moel teda 
aitavad, mõistavad, toetavad. Kes kuidas? Vali sulgudest sobiv nimi! ( Louisa, Ariel, Felix; Mikey, Ellis, 
Blue, Casper, Riley) 
 
a) Casper- terapeut Creeley keskuse kliinikus, kes on kannatlik ja mõistev 

 
b) Mikey- kunagine sõber, kes kutsub Charlie pärast haiglast vabanemist enda juurde elama, 
pakub peavarju ja tuge 

 
c) Ariel- Mikey majapidajanna, kes hindab Charlie joonistamisoskust, pakub talle 
joonistamiskursust 
 
 14.  Oma rängal ellujäämisteekonnal kohtab Charlie Davis mitmeid inimesi, kes ühel või teisel moel 
teda aitavad, mõistavad, toetavad. Kes kuidas? Vali sulgudest sobiv nimi! ( Louisa, Ariel, Felix; Mikey, 
Ellis, Blue, Casper, Riley) 
 
d) Riley- uues elukohas ühe kiirsöögikoha kokk, kes pakub Charlie´le tööd nõudepesijana, 
endine muusik, sõltlane, kes täiesti põhjas, läheb võõrutusravile 

 
e) Blue- kaaslane kliinikust, pärast väljasaamist tuleb Charlie´le külla, muudab Charlie elamise 
ilusamaks, samuti aitab värvida/ kujundada Charlie töökoha ruume, koos püüavad 
sõltuvusraskustega hakkama saada 

 
f) Feliks- Charlie töökaaslaste Linuse ja Tanneri vanaisa, kunstnik, kes elab kõrbes üksinduses, 
kust Charlie leiab tuge ja lohutust pärast järjekordset ränka juhtumit, kes raamatu lõpus kutsub 
Charlie enda juurde abiliseks tööle 

 
15. Mis sa arvad, kes või mis oli/on Charliele kõige rohkem abiks ja toeks? Põhjenda! 
 

 

 

 


