
 

 

 

 
Netikirjariini küsimused ja vastused 

 

6. november 2019 

 
1. Pokumaa, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahva Muuseum kutsusid kokku ja korraldasid 
teemapäeva 20. septembril Eesti Rahva Muuseumis. Mida tähistati? 
Vastus: Edgar Valteri 90. sünniaastapäeva 
 
2. Sellel pidulikul päeval anti esmakordselt üle mis ja kes selle sai? 
Vastus: esmakordselt anti üle Edgar Valteri nimeline illustratsioonipreemia ja selle sai Regina Lukk- 
Toompere 
 
3. Üks väga armastatud raamatutegelane Eno Raua raamatutest astus septembri alguses teatrilavale 
Moskvas. Kes? Nimeta lavastuse pealkiri? 
Vastus: Sipsik ja pealkiri on „Anu sünnipäev” Sipsik astub Moskvas teatrifännide ette 
https://kultuur.err.ee/977509/sipsik-astub-noorte-moskva-teatrifannide-ette  
 
4. Millise nime all on Mika Keränen tuntud just luuletajana? 
Vastus: Mihkel Kera 
 
5. Mis kirjastus on välja andnud enamikke Mika Keräneni lasteraamatuid? Mille poolest on see fakt 
tähelepanuväärne? 
Vastus:  kirjastus Keropää, mille kirjanik asutas 2011.aastal, mis annab välja tema enda lasteraamatuid.  
 
6. Nimeta Mika Keräneni esimese ilmunud raamatu pealkiri, kus tegutseb Supilinna salaselts! 
Vastus: Varastatud oranž jalgratas, 2008 
 
7. Millise Mika Keräneni lasteraamatu hääletasid läti lapsed (3.-4. kl.) Läti parimaks lasteraamatuks 
2012.aastal? 
Vastus: Varastatud oranž jalgratas 
 
8. Mis aastal ja mitmenda koha sai Mika Keränen Nukitsa konkursil oma Eesti laste krimka sarjaga? 
Vastus: 2012. aastal, II koht 
 
9. Eesti Draamateatris esietendus 5. detsembril 2010. aastal üks Mika Keräneni raamatu põhjal tehtud 
näitemäng. Nimeta raamatu pealkiri ja kes oli lavastaja? 
Vastus: Varastaud oranž jalgratas, lavastas Ingomar Vihmar 
 
Raamatuküsimused 
 
Mika Keränen „Soome pitsa”(5.-6. klass) 
 
10. Kuhu oli pitsa pilt maalitud? 
Vastus: koolimaja söökla akna juures metallist elektrikapi peale 
 
11. Miks hakati seda pitsat nimetama „Soome pitsaks”? 
Vastus: koolis oli külas kirjanik Soomest, kes rääkis, et Soomes antakse koolis pitsat söögiks 
 
12. Millega tegeleb selles raamatus endine konstaabel Kuul? 
Vastus: pagarina pagariäris Leivaluuk 
 
13. Kunstiõpetaja Ilmi küsib klassilt: „Kas pitsa pilt on sodi või kunst?” 
Mida Sina arvad grafitist ja tänavakunstist? 
 
14. Tänavakunst koosneb grafititest, stencilist ja seinamaalingutest, millest osasid nimetatakse 
muraliteks. Mis on stencil, mis on mural? 
Vastus: stencil e. šabloonikunst on must- valge piltide tegemise tehnika 
mural on suuremõõtmeline, hiigelsuur  seinamaal (enamasti linnavalitsuse tellimisel) 

https://kultuur.err.ee/977509/sipsik-astub-noorte-moskva-teatrifannide-ette


 

 

 

15. Kes oli „Soome pitsa” autor, tegija, maalija? Millega ta põhjendas oma tegu? 
Vastus: Anton maalis, väike protestiavaldus, sest koolitoiduks võiks Eestis ka pitsa olla 
 
Mika Keränen „Khaba ja Nebra”(7.-8. klass) 
 
10. Kus toimub tegevus? Nimeta täpne asukoht! 
Vastus: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis 
 
11. Raamatus on tegelasteks ka mitmed ajaloolised tegelased. Kes on kes? Leia sobiv vaste! (peajumal, 
kirjanik, filosoof keiser, vägilane) 
1)Herakles - vägilane 
2)Zeus - peajumal 
3)Sophokles - kirjanik 
4)Marcus Aurelius - filosoof keiser 
 
12. Muuseumipere koguneb aulamängudele tavapalli e. jalgpalli mängima, kus kehtib oma reeglistik. 
Millal pidi mängija karistuseks väljakult lahkuma? 
Vastus: kui Zeusil kõik viis sõrme püsti olid   
 
13. Mis karistuse määrab Zeus Khabale halva käitumise eest Sophoklesega mängu käigus? Kui kaua see 
karistus kehtib? 
Vastus: aulamängudel osalemise keeld; Zeus: ”Sa saad osaleda aulamängudel siis, kui oled midagi 
tõeliselt head teinud, kogu südamest, omakasu püüdmata” 
 
14. Millise heateo teeb raamatu lõpus Khaba? 
Vastus: õpetab väikese poisi ujuma 
 
15. Lõpeta Sophoklese norimislause  Khabale „Poiss pogadi, püksid ............” 
Vastus:  „Poiss pogadi, püksid logadi!” 
 
16. Khaba läheb Peetrina linna peale hüppesse ja satub aiapeole nn. paberivabrikuvaba Tartumaa 
suvepeole, kus viibisid ka Contra, Kristiina Ehin ja Silver Sepp. Mida tähistati? Millisele päriselt 
toimunud aktsioonile autor Mika Keränen viitab?       
Vastus: tähistati seda, et Tartusse ei tule paberivabrikut. Mais, 2018 protesteerib rahvas Tartusse 
plaanitava tselluloosi tehase ehitamise vastu. 
 
 
Eesti keele küsimused 
 
5-6 klass: 
 
16. Leia tekstist 6 õigekirjaviga. Kirjuta vigased vormid välja ning lisa õigesti kirjutatud vorm. 
 
Vastus: Aovalgel käivad arad hirved haavikus toitu otsimas. Tuuleiilid käivad üle aasade.  
Haohunnikul hüplevad ärevalt harakad, sest metsa sõidab hulk puuraiujaid ja saagijaid.  
Hästi hooldatud matkamajja tuleb uurijaid ja reisijaid meelsasti. Kui ei saja, on võimalik käia läbi 
mitmed metsarajad. Puude ladvust kostab lindude lõbusat meloodiat.  
Siin on müüa moosisaiu ja maiale lapsele pirnijooki ning jäätist. 
 

7-8 klass: 

17. Täitke lüngad. 

Vastus: 1) Luuletuses „Kuu“ on  järgmised read : „Kas siis selle maa keel / laulutuules ei või / taevani 

tõustes üles / igavikku omale otsida?“.  2) Selle on kirjutanud kirjanik Kristjan Jaak Peterson 3) Ta 

sündis 14. märts 1801 ( kuupäev, kuu ja aasta). 4) Tema sündimise kuupäeval tähistatakse emakeele 

päeva.      5) 2019. aasta on haridus- ja teadusministeerium nimetanud eesti keele aastaks, sest 100 aastat 

tagasi mainiti eesti keelt riigikeelena. 



 

 

 

17/18. Milliselt maalt pärinevad rubiku kuubik ja pastakas? 

Vastus: Ungari 
 
18/19. Selline hambahari nagu meie oleme harjunud nägema, tehti 1498. aastal Hiinas. Mis materjalist 
aga valmistati hambaharja harjased? Mis aastal hakati kasutama nailonkarvu? 
Vastus: sea-, lehmasaba-, karukarvu; 1938. aastal 
 
19/20. Otsingumootor on programm, mis otsib ülemaailmsest veebist konkreetseid sõnu ja fraase 
sisaldavaid veebilehti. Millal asutati praegu tihedalt kasutatav otsimootor Google? 
Vastus: Google asutati 1998. aastal 

 
20/21. Otsi üles raamat "Onu Internet ja nutikaigas". Kes on raamatu autor ja millisesse sarja see kuulub? 
Vastus: Kairi Oja, Lapse oma raamatukogu 
 
21/22. Kes võitis sel aastal 16. -19. oktoobril aset leidnud VII Eesti noorte koorijuhtide konkursi? 
Vastus: Rapla juurtega noormees Pärt Uusberg 
 
22/23. Mis on Koduloolane ja Käsitöölane? 
 
Vastus: maakonna ajalehe Raplamaa Sõnumid lisalehed 
 

 

 


