
 

 

 

 
Netikirjariini küsimused ja vastused 

 

6. märts 2019 

 

1. Igal aastal määratakse riiklik kultuuri elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise 

tegevuse eest  kolmele inimesele. Tänavu pälvisid elutööpreemia Viivi Luik ja Fred Jüssi. Kes oli 

kolmas inimene? 

 

Vastus: Leelo Tungal 

 

2. 25 kauneima Eesti raamatu hulka valiti tänavu kaks lasteraamatut. Nimeta nende kahe 

lasteraamatu pealkirjad ja autorid! 

 

Vastus:  „Mida tähed räägivad“ (tekst Helvi Jürisson, pildid Ulla Saar) ja „Nummipealt ja 

mujalt“ (tekst Aino Pervik, pildid Olga Pärn).  

 

3. Mis on Kuu raamat Veebruar 2019? Nimeta pealkiri! Kas see on ajalooline jutustus, armastuslugu 

või fantaasialugu? 

 

Vastus: Kuu raamat Veebruar  2019 on Stefanie Taschinski „Caspar ja Unustuse Meister“, 

fantaasialugu 

 

4. 5. veebruaril, Ilon Wiklandi 89. sünnipäeval kuulutati Haapsalus Iloni Imedemaal välja Ilon 

Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia võitjad. Wiklandi litograafia ja preemia väärtusega 500 

eurot pälvis Saara Väli Orissaarest. Kes ja kust  oli pärit teine noorkunstnik? 

 

Vastus: Annleen Leesma Märjamaalt  
 
Raamatuküsimused. 5.-6. klass (valik):  

 

Bobbie Peers „Lüriidiumivaras”  

 

5. Mis/kes on raamatus prügibott, tülibott, vertikaalbott, infobott, istmebott jne. 

 

Vastus: robotid 

 

6. Williami vanaisa on maailma parim............ Kes? 

 

Vastus: maailm parim krüptoloog e. koodimurdja 

 

7. William viiakse Posthumaansete Uuringute Instituuti. Seal antakse igale kandidaadile ORB. Mis 

see on? 

 

Vastus: võti, on spetsiaalselt igale eraldi programmeritud    

 

8. Instituudist on kadunud lüriidium, s.o. intelligentne metall. Kes varastas ja miks? 

 

Vastus: varastas vanaisa, et päästa Williami elu 
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9. Vanaisa on juba 8 aastat kadunud. Kus ta on? 

 

Vastus: vanaisa on külmutatud ja on ühes tunneli mahutis 

 

10. Kellega koos William hakkab otsima/päästma vanaisa? Arhiivist leitud mapis oli kirjas talle üks 

ülesanne, mis oli Williamiga seotud. Mis ülesanne see oli? 

 

Vastus: Iscia, kandidaat instituudist     Iscia ülesandeks oli Williamil silm peal hoida kui 

midagi juhtuma peaks 

 

Iben Akerlie „Lars lol”  

 

11. Mis raamat/ raamatutegelane on Larsi vaieldamatu lemmik? 

 

Vastus: Harry Potter 

 

12. Larsi isa pakub kodus Larsile ja Amandale einet. „Täna on meil menüüs vaesed rüütlid 

teolimaga ja latte kohv”, ütleb isa.  Mida nad täpsemalt sõid? 

 

Vastus: vaesed rüütlid= munapiimas immutatud ja seejärel praetud saiaviilud, teolima= moos 

 

13. Mida tähendab raamatus larslol? 

 

Vastus: Anna blogi salasõna 

 

14. Mis sõnad need on? 

Karakas Kaninus, Stanituz Stoppis, Vingardium Leviosa 

 

Vastus: need on võlusõnad, mida Lars ja Amanda leiutavad 

 

15. Lars annab Amandale andeks ja on jälle tema hoolealune. Mida Amanda otsustas andeks- 

palumiseks teha? 

 

Vastus: palus Larsilt andeks kooli jõulupeol kõigi õpilaste juuresolekul ja näitas endast 

totakaid pilte 

 

16. Mille poolest oli Lars eriline? Kas sul endal olnud mõni Larsi sugune tuttav? 

 
 
Raamatuküsimused. 7.-8. klass (valik):  

 

Sarah Crossan „Õun ja vihm”  

 

5. Kes on kes Apple´le? Vali sulgudest sobiv! 

( koer, Apple ema, Raini nukk, klassiõde, poiss naabermajast, Apple poolõde, Apple isa, Apple 

vanaema) 

Derry-  koer 



 

 

 

Bernadette- vanaema e. Memm 

Del-  poiss naabermajast 

Pilar-  klassiõde 

Rain-  poolõde 

Jenny-  Raini nukk 

 

6. Nimeta üks inimene, kes oli Apple`i elus Sinu arvates oluline! Põhjenda! 

 

7. Mis tunnis tunneb Apple end hästi? Miks? 

 

Vastus: emakeele tunnis, sest talle meeldib kirjutada ja meeldib emakeele õpetaja 

 

8. Härra Gaydon annab ülesandeid kodutööks kirjutada proosas või luules  täpselt.......( mitu?) sõna 

oma tunnete, üksinduse, hirmude  jm kohta. 

 

Vastus: 100 sõna 

 

9. Kelle eest peab Apple hakkama hoolt kandma? Miks? 
 

Vastus: poolõe Raini eest, sest ema käib tööotsingutel ja Rain keeldub kooli minemast 

 

10. Mille poolest on Rain isemoodi? 

 

Vastus: Rain peab oma nukku elusaks 

 

 

Ali Benjamin „Kõik, mida ma õppisin meduuside kohta” 

 

11.  Kui oli juhtunud KÕIGE HULLEM ASI, lõpetas Suzy rääkimise. Mis juhtus, miks lõpetas Suzy 

rääkimise? 

 

Vastus: parim sõber uppus 

 

12. Pr. Turton, reaalteaduste õpetaja, annab ülesandeks teha uurimustöö. Mis teema valib Suzy? 

 

Vastus: uurimustöö meduusidest 

 

13. Miks Suzy valib selle teema? Mis on Suzy hüpotees? 

 

Vastus: Franny ei uppunud lihtsalt, vaid sai meduusikõrvetuse 

 

14. „Asjad minu ja Franny vahel olid lõppenud halvimal moel. Oleks ma seda teadnud, oleksin 

palunud vabandust selle eest, mis oli juhtunud”, mõtiskleb Suzy. Mida Suzy tegi Frannyle, mille 

eest ta oleks tahtnud vabandust paluda? 

 

Vastus: Suzy pani Franny riidekappi oma külmutatud pissi 

 

15. „Enne kui tund sai läbi, kõneles Justin Thoriga veel viimast korda. „Aitäh, vägev Thor, et 



 

 

 

näitasid meile oma seemnehoidlaid! Puhka nüüd rahus!” Kellega Justin kõneles veel viimast korda? 

 

Vastus: vihmaussiga 

 

16. Pärast uurimistöö esitlemist panevad klassikaaslased Suzyle hüüdnime. Millise? Justin hüüab 

Suzyt aga nimega......... 

 

Vastus: klassikaaslased- Medusa, Justin ütleb Belle( kõlab nagu bell ehk kelluke) 

 

 

Eesti keel 5. - 6. klass:  

 

17.  Vastusesse on lisatud ka põhjendused. 
 

1. Suures korvis magasid hallid, valged ja mustad kassipojad. Õ 

2. Triibuline kassipoeg, aga näugus haledasti. V 

 Koma olla ei tohi, sest aga ei ühenda kahte lauset. 

 3. Korv, millel olid veel sangad küljes, ja tühi kast visati prügimäele. Õ 

 4. Tule, Peeter, ja vii need lehed kasti. V 

 Peetri järel peab olema koma, sest see on üte. 

 5. „ Mul on veel neli õuna alles,“ ütles Anu. V 

 Otsekõne lõpus peab olema koma, sest see on väitlause 

 6. Kui päike paistma hakkas, avas väike kiisu oma silmad. Õ 

 7. Kas täna sajab ka lund? V 

 Küsilause lõpus peab olema küsimärk. 

 8. Mul on kodus kolm koera: Pella, Stella ja Reks. Õ 

 9. Suvel läheme Pariisi, Berliini ja Viini. Õ 

 10. Poisid jooksid, kuni jõudsid jõeni. V 

 Kuni ees peab olema koma, sest tegemist on liitlausega. 

Eesti keel 7. - 8. klass:  

 

17. Asenda mustalt trükitud vananenud sõnad või sõnaühendid tänapäevastega. 

1. Ta pidas uurmaakri ametit. ( kellassepa ) 

2. Suurel hulgal kallisvarade otsijaid rändas läände. ( aarete ) 

3. Arstirohud ei suutnud teda aidata. ( Ravimid ) 

4. Pühadeks tõmmatakse lipud üles. ( heisatakse ) 

5. Pärast tervise järelekatsumist valiti sobivad mehed välja. ( kontrollimist ) 



 

 

 

18. Kes on Margus Eiche? 

Autor loeb oma raamatut „Saladuslik kala”  

https://arhiiv.err.ee/vaata/taheke-markus-saksatamm-quot-saladuslik-kala-quot 
 

Vastus: Markus Saksatamm, pseudonüüm 

 

19. Eesti Lastekirjanduse Keskus annab  välja ajakirja „Uudistaja”. Loe veebruari numbri rubriiki 

„Sahtel”! Seekord on juttu Markus Saksatamme tegemistest.  Millist Markus Saksatamme raamatut 

oled sina lugenud? 

 

20. Raamatuplakatile „Hea lasteraamat 2014” valiti ka üks Markus Saksatamme raamat. Nimeta 

pealkiri! 

 

Vastus: „Postiljon ja kanad” 

 

21. Markus Saksatamme loomingut on tunnustatud kahel korral (2015. ja 2018.a.) 

raamatukonkurssidel ka ühes meie naaberriigis. Mis riigis? Mis on nende kahe raamatu pealkirjad? 

 

Vastus: Venemaal, „Hiir, kes oskas võõraid keeli”, „Lepatriinu ja pingviin” 
 

22. Millise raamatu leiad RIKSWEBist märksõnadega sotsiaalmeedia ja häbi. Kirjuta selle autor ja 

pealkiri !  

Vastus:  Jon Ronson "Ah et sind on avalikult häbistatud"  
 

23. Leia RIKSWEBist sari õpime üheskoos. Nimeta sarjas ilmunud raamatud ! Millist raamatut on 

võimalik lugeda digiarhiivis DIGAR ? 

 

Vastus:   

„Õpime üheskoos arvutiteadust”, loetav ka DIGARis 

Carol Vorderman „Õpime üheskoos matemaatikat” 

Carol Vorderman „Õpime üheskoos programmeerima” 
 
24. Mis kandis nime JSE (Johannes Siimann Estonia) ? 
 
a) esimene Eestis valmistatud auto 
b) esimene Eestis valmistatud raadioaparaat  
c) esimene Eestis valmistatud laev 
 

25.  24. veebruaril kandis Eesti Televisioon üle EV101. Vabariigi aastapäeva kontserdi. 

 - Kuidas oli kontserdi pealkiri? 

 - Kes olid lavastaja ja muusikajuht? 

 

Vastus: Pealkiri Jäljed, lavastaja Hendrik Toompere jr., muusikajuht Rasmus Puur 

 

26. 17. veebruaril 1990 taasasutati Raplamaal üks organisatsioon. Seda tähistab ka mälestuskivi 

ühes Rapla maakonna asulas. Kus see mälestusmärk asub ja mis organisatsiooniga on tegemist? 

 

 Vastus: Kaitseliit, mälestuskivi asub Järvakandis. 

https://arhiiv.err.ee/vaata/taheke-markus-saksatamm-quot-saladuslik-kala-quot

