Netikirjariini küsimused ja vastused
04.12. 2019
1. küsimus oli võistkonnanime täpsustamine
2. Ene Sepp on võitnud Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev korraldatud
noorteromaanide võistlusel kahel korral II koha. Kirjuta Ene Sepa II koha võitnud raamatute pealkirjad!
Vastus: „Taeva tühjad tribüünid”, „Vabandust, aga mis asja?”
3. 18.–24. novembril 2019 toimus Londonis 22. korda rahvusvaheline lastekirjanduse festival South Ken Kids

Festival, kus osales ka üks meie lastekirjanik, kes tutvustas oma raamatut „The Ear“. Tema esimene inglisekeelne
lasteraamat on saanud inspiratsiooni hollandi maalikunstniku Vincent van Goghi elust.
Nimeta raamatu autor ja eestikeelne pealkiri! Mis fakt kunstnik Vincent van Goghi elust inspireeris autorit?
Vastus: Piret Raud, raamatu pealkiri on „Kõrv”
Inspireeris see, et kunstnik Vincent van Goghi lõikas endal ühe kõrva ära.
Autoportree https://elu24.postimees.ee/205221/vincent-van-goghi-korva-saladus-lahendati

4. Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Kirjanike Liit hakkasid Kultuuriministeeriumi toel kirjaniku- ja
kunstnikupalka maksma 2015. aastal. 15. novembril 2019 valiti järgmise kolme aasta viis kirjanikupalga
saajat. Nende hulgas on ka üks lastekirjanik. Kes? Nimeta tema kõige uuema lasteraamatu pealkiri!
Vastus: Anti Saar „Pärt läheb uuele ringile”
5. Balti Assamblee annab kirjandus-, kunsti- ja teadusauhindu välja alates 1994. aastast. Kirjandusauhind
määratakse eesti, läti või leedu keeles kirjutatud silmapaistva kirjandusteose eest. Auhind on rahaline
ning see anti üle auhinnatseremoonial, mis leidis aset 28. novembril 2019 Riias.
Kes pälvis Balti Assamblee kirjandusauhinna sel korral ja mis raamatu eest?
Vastus: Leelo Tungal triloogia „Seltsimees laps” eest
6. 2004. aastal tunnustati Jaanus Vaiksood K.E. Söödi nimelise lasteluule auhinnaga. Mis on selle
auhinnatud luuleraamatu pealkiri?
Vastus: „Kellassepaproua”
7. 2000. aastal ilmus Jaanus Vaiksoo esimene lasteraamat. Nimeta pealkiri!
Vastus: „Neli hommikut ja üks õhtu”
8. Jaanus Vaiksoo on avaldanud nii jutu- kui luuleraamatuid lastele. Nimeta kolm lastele mõeldud
luuleraamatu pealkirja!
Vastus: Kolm sügist, Laul Eestimaast, Jõulutaadi ootel, Supipotikarneval, Onu Heino väike pere, Onu
Heino eksis ära, Kellassepaproua
9. Mitmeid Jaanus Vaiksoo luuletusi on viisistanud Andres Lemba. 2019. aasta laulupeol kõlas nende
ühisloominguna üks laul poiste- ja meeskooride esituses. Mis on selle luuletuse pealkiri, millele viisi
kirjutas Andres Lemba?
Vastus: Jaanus Vaiksoo „Vanaisa“ luuleraamatust „Kolm sügist”
10. 2017. aastal ilmus Jaanus Vaiksoo üks ilus lasteraamat, mis on trükitud leporello raamatuna. Raamat

pühendati Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäevale. Raamatuesitlusel kandis Rahvusooper Estonia
poistekoor vastse teose algusest lõpuni ette koorilauluna.
Mis on raamatu pealkiri, kes on viisi autor, kes joonistas pildid, mida tähendab leporello raamat?
Vastus: „Laul Eestimaast”, viisi autor Andres Lemba, pildid joonistas Regina Lukk- Toompere, leporello
ehk voldikraamat
11. Jaanus Vaiksoo vastilmunud raamatu esitlus 7. novembril toimus kohas, kus raamatu idee küpsema
hakkas ja mis on ka raamatu tegevuspaigaks. Kus toimus raamatu esitlus? Mis on selle raamatu pealkiri?
Vastus: Jaanus Vaiksoo „King nr 39”, esitlus toimus Nõmme väikeses kingapoes
https://kultuur.err.ee/1000120/jaanus-vaiksoo-lasteraamat-sai-alguse-kingapoest
12. 14. detsembril 2017 esietendus Rahvusooperis Estonia seikluslik noorteooper «Kastanid tulest ehk
Rahvusooperi poistekoori lood», millele kirjutas libreto Jaanus Vaiksoo. Kes oli noorteooperi helilooja,
kes lavastas ja kes oli dirigent?
Vastus: muusika kirjutas Andres Lemba, lavastas Uku Uusberg, dirigent Hirvo Surva.
13. Percy Shaw, Inglismaa teetööline, sai mõtte luua helkur tänu
a. Kuule
b. kassisilmadele
c. tähtedele
14. Esimene helkur oli ja kandis nime:
a. kummist raamiga kristallkuul ; kristallsilmad
b. raamitud peegel ; ripp-peegel
c. kummist raamiga ääristatud marmorklots ; kassisilmad
Eesti keele küsimused
15. 5-6 klass:
Moodusta silpidest 6 võõrsõna ning selgita nende tähendust.
TUUT, KO, A, AR, MOO, LAAD, BA, DE, GAR, TSE, TEKT, LOOG, ŠO, RE, HI, NI, ROOB, DIA
Vastus: arhitekt – ehituskunstnik ; tseremoonia - pidulik kombetalitus, tavand
garderoob – riidehoiuruum ; batuut – hüppevõrk
dialoog – kahekõne ; šokolaad - maiustus

15. 7-8 klass:
Väljendite tähendused:
armu heitma – halastama
armuaeg – (halastusest antud) ajapikendus
armuleib – kellegi armust antav või saadav elatis
armuandmispalve – süüdimõistetud inimese esitatud palve kergendada või tühistada tema karistus
Küsimuste vastused: germaanlastelt ; armuke

16. Kuidas nimetatakse häkkerit kes tungib süsteemi sisse ilma loata, et varastada inimestele olulisi
andmeid?
Vastus: must kaabu
Raamatuküsimused
Sally Nicholls „Jään elama igavesti”(5.-6. Klass)
17. Mis koolis Sam ja Felix käivad?
Vastus: nad on koduõppel
18. Sam põeb leukeemiat. Mis haigus see on?
Vastus: vähi vorm, kus keha toodab liiga palju valgeid vereliblesid
19. Sam ja Feliks on sõbrad. Esimesel kohtumisel haiglas kutsub Feliks Sami endale appi, et
poest........(mida?) osta.
Vastus: pakk suitsu
20. Viimast korda Felixit vaatamas käies juhtub poiste vahel palatisse kahekesi jäädes midagi müstilist,
millest Sam ei räägi Felixi perele ega kellelegi teisele. Mida uskumatut juhtub?
Vastus: Felix avas silmad ja naeratas
21. Sam koostas nimekirja asjadest, mida ta veel teha tahab. Millise unistuse täitumist aitab isa
korraldada?
Vastus: lennata õhulaevaga
22. Ravi käigus on Sam saanud keemiaravi, süste, tablette- aga need pole aidanud ega mõju enam.
Sam teeb otsuse, mida toetab ka tema pere? Millise?
Vastus: lõpetada ravi „Ma tahan ravi lõpetada.....See on minu elu. Ma ei taha veeta oma järelejäänud
päevi tobedaid tablette neelates, millest pole mingit kasu”, teatab Sam.
Ene Sepp „Taeva tühjad tribüünid”(7.-8. klass)
17. Mis õnnetuse tagajärjel satub Merit taeva tühjadele tribüünidele?
Vastus: autoõnnetus
18. Merit tahab rongile minna, aga Vanamees vastab: „Sa ei saa. Sa saad minna siis, kui sa oled........”
Lõpeta lause!
Vastus: „Sa saad minna siis, kui sa oled oma elu (vead) ära parandanud.”
19. Missuguseks muutuvad vigastatud inimesed siis, kui nad on rongi sisenenud?
Vastus: inimeste vigastused kaovad
20. Enamjaolt tulid taeva tühjadele tribüünidele inimesed, kes olid surnud. Aga oli ka neid, kes vilkusid,
kadusid ja ilmusid uuesti. Kes olid vilkujad?
Vastus: inimesed, kes on parasjagu suremas ja keda üritatakse elus hoida või koomas inimesed
21. Mis oli kõige valusam mälestus, mida Merit läheb parandama?

Vastus: pidu, kus Merit jätab Liia üksi, Liia vägistatakse ja ta püüab teha enesetapu
22. Millise eluõpetuse/ elutarkuse sina raamatust said? Mis pani sind mõtlema?
23. Millised Henry Carrolli raamatud fotokunstist leiad Rikswebi kasutades.
Vastus: "Loe seda raamatut, kui tahad Instagramis laineid lüüa" ; "Loe seda raamatut, kui tahad häid
fotosid"
24. Millised tuntud objektid on pildil ja kus need asuvad (linn, küla või muu kohanimi)? Kirjuta numbri
taha õige nimi ja koht.
Vastus: 1. Okta Centrum (Rapla KEKi peahoone) Raplas;
2. Märjamaa kirik ja Vabadussõja mälestussammas (kujundatud kiriku aiaväravaks)
3. Eestimaa kivide kuningas ehk Suurkivi Pahklas;
4. Mukri raba
25. Mis on PÖFF ja kes on PÖFFi direktor?
Vastus: Pimedate Ööde Filmifestival, Tiina Lokk-Tramberg
https://poff.ee/festivali-tutvustus/
26. Mis on PÖFFi suurim alafestival ja millal see kestab?
Vastus: Just Film – noorte- ja lastefilmide festival, 15. nov. - 1. dets., PÖFFiga samaaegselt
https://www.justfilm.ee/
27. Nimeta Eesti film, mida selle raames näidatakse! Mis aasta film see on?
Vastus: Naksitrallid, 1990
https://www.justfilm.ee/ajakava/

