
 
Netikirjariini küsimused 2019/2020  

 
Netikirjariin 15.01.2020 

 
 

1. Algas Nukitsa konkurss, mis kestab 23.veebruarini. Mis on selle konkursi 

eesmärk? Mille/kelle järgi on see konkurss nime saanud? 

Vastus: Eesmärgiks on välja selgitada laste kahe viimase aasta lemmikkirjanik ja 

illustraator. Konkurss on nimetatud kirjanikOskar Lutsupopulaarse raamatu 

"Nukitsamees" nimitegelase järgi.  

 

2. Aasta Rosina auhinda omistab Eesti Lastekirjanduse Keskus alates 2004 aasta 

kõige omanäolisemale või üllatavamale eesti lasteraamatule. Kes sai Aasta Rosina 

auhinna 2019.aastal omanäoliseima lasteraamatu eest? Mis on selle võitnud 

raamatu pealkiri? 

Vastus: Ilmar Tomusk „Kõrvalised isikud” 

 

3. 7.veebruaril 2019 kiitis valitsus  heaks kultuuripreemiate komisjoni ettepaneku 

riiklike kultuuripreemiate määramiseks. Preemia pikaajalise väljapaistva tegevuse 

eest pälvisid  kirjanik Viivi Luik ning loodusemees ja mõtleja Fred Jüssi. Kes oli 

kolmas elutööpreemia saaja? 

Vastus: Leelo Tungal 

 

4. Raamatud, milles tegutsevad siil Feliks, Barbara või  Kristiina on võitnud ühel 

konkursil erinevaid auväärseid kohti. Mis konkurss see on? Nimeta nende 

raamatute pealkirjad, milles need tegelased tegutsevad! 

Vastus: Nukitsa konkurss 

 „Siil Feliks ja sekelduste sügis/ ja kriminaalne loomaaed/ ja päkapliks Kerli” (III 

koht, 2006), „Barbara ja suvekoerad” (II koht, 1994), „Kristiina, see keskmine”(II 

koht, 1992) 

 

5. K. E. Söödi  lasteluule auhinda on Leelo Tungal võitnud kolmel korral. Kirjuta 

selle auhinna võitnud luuleraamatute pealkirjad! 

Vastus: „Palju õnne sünnipäevaks” 1995, „Küll on hea!” 2000, „Lätikeelne jäätis” 

2007 

 

6. Leelo Tungal on öelnud: “Kuigi elu linnakorteris oleks kindlasti kergem ja 

mugavam, ei raatsi ma lahkuda kohast, mida pean oma päriskoduks.” Mis kohta 

kirjanik silmas peab? Kuidas oli/on ta selle kohaga seotud? 

Vastus: sünnikoht Ruila, käis seal koolis, vanemad olid õpetajad, praegu käib seal 

koolis lapselaps, elab seal aegajalt 

 

7. Leelo Tungal on töötanud erinevate lastele ja noortele mõeldud  ajakirjade 

https://et.wikipedia.org/wiki/Oskar_Luts
https://et.wikipedia.org/wiki/Nukitsamees


(pea)toimetajana. Nimeta nende ajakirjade pealkirjad! Ühe ajakirja asutas ta ise 

1994. aastal. Millise? 

Vastus: Pioneer, Täheke, Hea Laps ( asutas 1994 ja oli peatoimetaja 2018. aastani) 

 

8. Leelo Tungal on kirjutanud kahele eurolaulule sõnad. Mis on nende laulude 

pealkirjad? 

Vastus: “Muretut meelt ja südametuld”, „Nagu merelaine”  

 

9. Viiendas klassis osales Leelo Tungal  ajakirja Pioneer korraldatud konkursil, 

kus sai kolmanda koha luuletusega ''Meie kool''. Mis on sellest luuletusest tänaseks 

kujunenud/saanud? Kirjuta selle luuletuse kaks esimest rida! 

Vastus: sellest sai Ruila kooli hümn 

 
Jõe kaldal koolimaja 
Suurte pärnapuude all 
Siin on ikka rõõmukaja 
Päeval, õhtul, hommikul.   
 

10. Kunstnik Su-Mei Tse on loonud austusavalduseks kirjandusele taiese (pildil) 

mida võib 2009. aastast näha Luksemburgi moodsa kunsti muuseumis Mudam. 

Mis nime kannab kunstiteos? Mis teeb selle eriliseks? 

 
Vastus: kannab nime Many Spoken Words; selles voolab tint. 
 

11. Nutitelefoniga on lihtne pilti teha, kuid kuidas teha seda oskuslikult? 2019. 

aastal ilmus sel teemal raamat. Mis on raamatu pealkiri ja kes on selle autor? 

Vastus: Jo Bradford "Nutikad fotod nutitelefoniga : lihtsad juhised, kuidas iPhone'i 

või Androidiga häid fotosid teha" 
 
12. Kasutajate andmete väljapetmist e-kirja või võltsitud veebilehe abil 
nimetatakse ...? 
 
Vastus: andmepüük/õngitsemine(phishing) 
https://et.wikipedia.org/wiki/Andmep%C3%BC%C3%BCk 
 
13. Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses on näitus „Tume jõgi”. 
 Millal oli/on see näitus avatud? 
 Kes eksponeerivad näitusel oma töid? 
 Mille puhul see näitus korraldati? 
 
Vastus:  
 Näitus on avatud 14.-22. dets. 2019 ja 14. - 26. jaan. 2020 T-P k.15-18 
 Kairi Orgusaar ja Riin Pallon 
 Näitus on Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse 10. aastapäeva puhul. 
http://raplakunst.eu/?lang=et  
 
 
 

https://et.wikipedia.org/wiki/Andmepüük
http://raplakunst.eu/?lang=et


 
14. Selle aasta esimeses Raplamaa Sõnumite numbris ilmus artikkel "Raplamaa 
mõjukad 2019". Mõjukamate inimeste seas olid ka Jaan Karp, Mihkel Kukk ja 
Heiki Hepner. Kirjuta iga nime juurde, mis elualal(mis tööd teevad) nad 
tegutsevad.   
Vastus: Jaan Karp - Rapla korvpalliklubi tegevjuht, mänedžer; Mihkel Kukk - 
kirikuõpetaja; Heiki Hepner - poliitik, Riigikogu liige, endine Kohila vallavanem 3 
p. 
 
 

15. Eesti keel: 5.-6.kl 

 
EESTI KEELE ÜLESANNE (6 punkti, iga lünga õige täitmine annab punkti) 

 

Lõpeta vanasõnad ja kõnekäänud, kasutades antonüüme : 

1.Ta ei lausunud musta ega ………………………………………. . 

2.Õnn ………………………………, kahju kaotajal. 

3.Õnn ja…………………………., rõõm ja ………………………….. käivad käsikäes. 

4.Kus kiitust, seal………………………………… . 

5.Raske õppustel, ………………………… lahingus. 

 

 

Vastus: 

1. valget 

2. võitjal 

3. õnnetus, mure 

4. laitust 

5. kerge 

 

 

 

 

 

eesti keel 7.-8.kl 
 

1. Otsustage, milline lause igas kolmiku on kirjutatud õigekirjaliselt veatult. Märkige see 

lause. ( 6p) 



 

 Ajalehes Postimees arter ilmus arvustus filmi Kassid kohta. 

Ajalehes Postimees Arter ilmus arvustus filmi „Kassid“ kohta. 

Ajalehes postimees Arter ilmus arvustus filmi „Kassid“ kohta. 

 

 Triin Lellepi arvates ei ole film õnnestunud, vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

Triin Lellepi arvates ei ole film õnnestunud vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

Triin Lellepi arvates, ei ole film õnnestunud, vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

 

 Tema arvates on lõbus jälgida lendamisstseene ja prussakate marssi. 

Tema arvates on lõbus jälgida lendamistseene ja prusakate marssi. 

Tema arvates on lõbus jälgida lendamisstseene ja prussakate marsi. 

 

 Kasside karv kate on loodud ainu laadse digitaalse tehnoloogia abil. 

Kasside karvkate on loodud ainulaadse digitaalsetehnoloogia abil. 

Kasside karvkate on loodud ainulaadse digitaalse tehnoloogia abil. 

 

 Värske film „Kassid“ jääb alla 1998.aasta versioonile, kus põhirõhk oli A.L.Webberi 

imelisel muusikal. 

Värske film Kassid jääb alla 1998 aasta versioonile, kus põhirõhk oli A L Webberi imelisel 

muusikal. 

Värske film „Kassid“ jääb alla 1998.aasta versioonile kus põhirõhk oli A.L.Webberi imelisel 

muusikal. 

 

 T.Lellep kirjutab, siiski olen väga tänulik, et Catsi film sai tehtud, et tänapäevalgi tehakse 

nišši-ja muusikalifilme. 

T.Lellep kirjutab: Siiski olen väga tänulik, et „Catsi“ film sai tehtud, et tänapäevalgi tehakse 

nišši-ja muusikalifilme. 

T.Lellep kirjutab: „Siiski olen väga tänulik, et „Catsi“ film sai tehtud, et tänapäevalgi tehakse 

niši- ja muusikalifilme.“ 

 

2. VASTUSED 

Otsustage, milline lause igas kolmiku on kirjutatud õigekirjaliselt veatult. Märkige see lause. 

Iga õigesti märgitud lause annab 1 punkti. 

 



 Ajalehes Postimees arter ilmus arvustus filmi Kassid kohta. 

Ajalehes Postimees Arter ilmus arvustus filmi „Kassid“ kohta. 

Ajalehes postimees Arter ilmus arvustus filmi „Kassid“ kohta. 

 

 Triin Lellepi arvates ei ole film õnnestunud, vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

Triin Lellepi arvates ei ole film õnnestunud, vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

Triin Lellepi arvates, ei ole film õnnestunud, vaid paneb pigem õlgu kehitama. 

 

 Tema arvates on lõbus jälgida lendamisstseene ja prussakate marssi. 

Tema arvates on lõbus jälgida lendamistseene ja prusakate marssi. 

Tema arvates on lõbus jälgida lendamisstseene ja prussakate marsi. 

 

 Kasside karv kate on loodud ainu laadse digitaalse tehnoloogia abil. 

Kasside karvkate on loodud ainulaadse digitaalsetehnoloogia abil. 

Kasside karvkate on loodud ainulaadse digitaalse tehnoloogia abil. 

 

 Värske film „Kassid“ jääb alla 1998.aasta versioonile, kus põhirõhk oli A.L.Webberi 

imelisel muusikal. 

Värske film Kassid jääb alla 1998 aasta versioonile, kus põhirõhk oli A L Webberi imelisel 

muusikal. 

Värske film „Kassid“ jääb alla 1998.aasta versioonile kus põhirõhk oli A.L.Webberi imelisel 

muusikal. 

 

 T.Lellep kirjutab, siiski olen väga tänulik, et Catsi film sai tehtud, et tänapäevalgi 

tehakse nišši-ja muusikalifilme. 

T.Lellep kirjutab:“Siiski olen väga tänulik, et „Catsi“ film sai tehtud, et tänapäevalgi tehakse 

nišši-ja muusikalifilme.“ 

T.Lellep kirjutab: „Siiski olen väga tänulik, et „Catsi“ film sai tehtud, et tänapäevalgi 

tehakse niši- ja muusikalifilme.“ 

Punasega on märgitud vigased kohad lausetes. 

Alla on joonitud ja paksus kirjas õigesti kirjutatud laused. 

Teksti koostamisel on aluseks T.Lellepi arvustus „Geniaalsed kassid, kes paraku ei 

puuduta“ ( Postimees Arter 4.jaanuar 2020). 

 

 



 

 

Eva Ibbotson „Reis Merejõele” (5.-6. kl.) 

 

16. Millist jõge kutsuti kunagi Merejõeks? Miks? 

Vastus: Amazonase jõge, sest ta on väga veerohke 

 

17. Maiat saadab reisil guvernant preili Minton, kellel on kaasas väga raske plekist 

kohver. Mis on seal sees? 

Vastus: raamatud 

 

18. Maia sõidab Brasiiliasse sugulaste juurde, kelle peres on ka kaksikud tüdrukud. 

Iseloomusta neid! Vali sulgudest! 

(seljas kaunid kleidid/ seljas mugavad ja lihtsad riided, kahvatud/ roosapõsksed, 

rõõmsad ja lahked/ põlglikud ja kadedad, arukad/ rumalad) 

Vastus: seljas kaunid kleidid, kahvatud, põlglikud ja kadedad, rumalad 

 

19. Clovis ja Finn on poisid, kellega Maia reisil kohtub ja headeks sõpradeks saab. 

Politsei otsib Finni taga. Miks? Mis plaan on Finnil Clovisega? 

Vastus: politsei peab Finni tagasi viima Inglismaale oma pere juurde, Finn plaanib 

Clovise enda asemel saata 
 

20. Milles on andekas Maia ja mis teadmised/oskused on Finnil? 

Vastus: Maia on andekas muusikas, eriti laulmises, Finn tunneb hästi loodust, eriti 

(ravim)taimi 

Wolfgang Herrndorf „Miks me varastasime auto” (7.-8. kl.) 

 

16. Maik sai VI klassis endale hüüdnimeks Psühho. Ta luges klassis ette üht oma 

kirjutatud juttu, milles kirjutab emast, kes käib aeg-ajalt nn. ilufarmis. Mis koht 

see tegelikult on? 

Vastus: võõrutusravihaigla 

 

17. Maik ütleb raamatus: „On üsna palju asju, mida ma ei oska. Aga kui ma 

midagi oskan, siis on see .......................” Mis oskus? 

Vastus: kõrgushüpe, ka joonistamine 

 

18. Maik kirjeldab Tšiki esimest päeva klassis. „Tšikk oli vahepeal jõudnud klassi 

taha ja vahekäigust, mida mööda ta sammus, hõljus minuni lehk, mis võttis 

peaaegu hinge kinni.” Mille järele Tšikk haises? 

Vastus: haises alkoholi järele 

 

19. Maikile meeldib Tatjana, aga sünnipäevapeole teda ja Tšikki ei kutsuta. Mis 



kingituse Maik Tatjanale ikkagi valmistab?  

Vastus: kingituseks oli suur Beyonce pilt   

 

20. Maik ja Tšikk seiklevad. Ühel hommikusel toiduotsingul kohtavad nad 

kummalist perekonda, kes kutsub nad sööma. Lõpuks tuuakse suure pere lauale 

erineva suurusega magustoidukausid. Kuidas toimus magustoitude jagamine 

(magustoitude saamise järjekord)? 

Vastus: ema küsis küsimusi, kes oli kiireim vastaja, sai võtta järgmisena 

magustoidu  

 

21. Maik ja Tšikk otsivad prügimäel üht neile vajalikku asja. Mida ja milleks seda 

vaja on? 

Vastus: otsivad voolikut, et bensiini varastada                   

 

22. Ühel päeval lähevad sõbrad ühe mäe otsa. „Kõige kõrgemas tipus seisis tohutu 

suur puust rist, selle all pisike hütt, mis oli kaetud sisselõigetega”. Ka Tšikk võtab 

taskunoa ja nikerdab AT MK IS 10 . 

Mida tähendab IS (lisa midagi selgitavat)? 

Vastus: Isa Schmidt, tüdruk, kellega nad teekonnal kohtuvad 

 

Mark Haddon „Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal” (7.- 8. kl.) 

 

16. Isa viskab prügikasti asja, mille mõõdud on 25 cm x 35 cm x 1 cm ja mis 

kuulub Christopherile. Mis see on? 

Vastus: Christopheri kirjutatud raamat 

 

17. Kes tappis Wellingtoni? 

Vastus: isa 

 

18. Christopher leiab isa toast särgikarbist midagi, mis ajab teda segadusse. Mida 

ta leiab ja miks poiss on segaduses? 

Vastus: leiab paki ümbrikke, mis on adresseeritud temale, need on kirjad emalt, 

aga Christopher teab, et ema on surnud 

 

19. Teatud olukorras võib Christopher teisi kõvasti lüüa või tõugata. Mis juhul ta 

seda teeb? 

Vastus: Cristopher ei salli kui teda puudutatakse 

 

20. Mis olukorras tegi Christopher oigamist? 

Vastus: kui oli müra, uus, segadusse ajav olukord 

 

21. Millist kiindumusväljendust/ kehakeelt kasutab Christopher ema- isaga? 

Vastus: ajab sõrmed lehvikuna laiali ja puudutab teise sõrmi 



 

22. Mis sulle meeldib Christopheri juures? 

 

 
 
 
LÕPP 
Palun osalege Nukitsa konkursi hääletusel! 

E- hääletada saad Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehel 

https://www.elk.ee/?page_id=9081 või Rapla keskraamatukogu kodulehel 

http://www.raplakrk.ee/ või Rapla Keskraamatukogus kohapeal. 

 

Katkendid vestlusest Leelo Tunglaga 

 https://www.youtube.com/watch?v=fPezB9HbkJk ,  

https://www.youtube.com/watch?v=Y3f_xff3SyU  

 

Treiler filmist „Seltsimees 

laps”https://www.facebook.com/watch/?v=634517426880390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fPezB9HbkJk
https://www.youtube.com/watch?v=Y3f_xff3SyU


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netikirjariin 04.12. 2019 
On väga oluline, et me teaksime mis piirkonna koolist mingi võistkond on! 
Ainukesed kelle jälgi me tuvastada pole suutnud on PIHFFID420. OLE HEA JA KIRJUTA MIS 

KOOLIST TE OLETE!!  
 
Kirjandusküsimused 
 
1. 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?” 
 
2. 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  
 
3. 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” 
 
4. Balti Assamblee annab kirjandus-, kunsti- ja teadusauhindu välja alates 1994. aastast. 
Kirjandusauhind määratakse eesti, läti või leedu keeles kirjutatud silmapaistva 
kirjandusteose eest. 
Kes pälvis Balti Assamblee kirjandusauhinna sel korral ja mis raamatu eest? Auhind on 
rahaline ning see anti üle auhinnatseremoonial, mis leidis aset 28. novembril 2019 Riias.  
Vastus: Leelo Tungal triloogia „Seltsimees laps” eest 
 
Jaanus Vaiksoo 
!! pilt  
5. 2004.aastal tunnustati Jaanus Vaiksood K.E. Söödi nimelise lasteluule auhinnaga. Mis 
on selle auhinnatud luuleraamatu pealkiri? 
Vastus: „Kellassepaproua” 
 
6. 2000. aastal ilmus Jaanus Vaiksoo esimene lasteraamat. Nimeta pealkiri! 
Vastus: „Neli hommikut ja üks õhtu”  
 
7. 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 
 
8. 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” 
  
 
9. 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  
 
10. 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://elu24.postimees.ee/205221/vincent-van-goghi-korva-saladus-lahendati
https://elu24.postimees.ee/205221/vincent-van-goghi-korva-saladus-lahendati


https://kultuur.err.ee/1000120/jaanus-vaiksoo-lasteraamat-sai-alguse-kingapoest  
 
11. 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? 
https://www.facebook.com/221402191245676/photos/p.2153098668076009/2153098668
076009/?type=1&theater  
Vastus:  muusika kirjutas Andres Lemba, lavastas Uku Uusberg, dirigent Hirvo Surva.  
 

Hea Laps 

12. Percy Shaw, Inglismaa teetööline, sai mõtte luua helkur tänu 
 
a. Kuule 
b. kassisilmadele  
c. tähtedele 
 
13. Esimene helkur oli ja kandis nime:  
 
a. kummist raamiga kristallkuul ; kristallsilmad 
b. raamitud peegel ; ripp-peegel 

c. kummist raamiga ääristatud marmorklots ; kassisilmad  

 

 

Eesti keel 
 
14. 5-6 klass: 
 
Moodusta silpidest 6 võõrsõna ning selgita nende tähendust. Iga silpi võib kasutada vaid 
üks kord. Õige kirjapildiga sõna annab 0,5 punkti ning tähendus samuti 0,5 punkti. 
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 

14. 7-8 klass: 
 
Sõnal „arm“ on mitu tähendust: haava jälg, soosing, armastus jt.   

Kõigepealt selgitage järgmiste väljendite tähendust (Kirjuta sõna ja tähedus koos välja): 

https://kultuur.err.ee/1000120/jaanus-vaiksoo-lasteraamat-sai-alguse-kingapoest
https://www.facebook.com/221402191245676/photos/p.2153098668076009/2153098668076009/?type=1&theater
https://www.facebook.com/221402191245676/photos/p.2153098668076009/2153098668076009/?type=1&theater


armu heitma – 

armuaeg – 

armuleib – 

armuandmispalve – 

Seejärel kuulake, vaadake, lugege lehekülge https://kultuur.err.ee/957962/eki-keelekild-

arm . Vastake selle põhjal kahele küsimusele. 

 Milliselt rahvalt on laenatud eesti keelde sõna “arm”? 

 Kuidas kutsuti regilauludes armastatut? 

 

 

VASTUSED 

Iga õige vastus annab 1 punkti . Vastused leitavad kn.eki.ee. ( 6 punkti) 

 

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 

 
digikultuur: 
 
Kuidas nimetatakse häkkerit kes tungib süsteemi sisse ilma loata, et varastada inimestele 
olulisi andmeid V: must kaabu  a – punane kaabu , b – hall kaabu , c – must kaabu  
 
 
 
Sally Nicholls „Jään elama igavesti”(5.-6. Klass) 
 
1. Mis koolis Sam ja Felix käivad? 
Vastus: nad on koduõppel 
 
2. Sam põeb leukeemiat. Mis haigus see on? 
Vastus: vähi vorm, kus keha toodab liiga palju valgeid vereliblesid 
 

https://kultuur.err.ee/957962/eki-keelekild-arm
https://kultuur.err.ee/957962/eki-keelekild-arm


3. Sam ja Feliks on sõbrad. Esimesel kohtumisel haiglas kutsub Feliks Sami endale appi, 
et poest........(mida?) osta. 
Vastus: pakk suitsu 
 
4. 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 
 
5. Sam koostas nimekirja asjadest, mida ta veel teha tahab. Millise unistuse täitumist 
aitab isa korraldada? 
Vastus: lennata õhulaevaga 
 
6. 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) 
 
15. Mis õnnetuse tagajärjel satub Merit taeva tühjadele tribüünidele? 
Vastus: autoõnnetus 
 
16. 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.” 
 
17. Missuguseks muutuvad vigastatud inimesed siis, kui nad on rongi sisenenud? 
Vastus: inimeste vigastused kaovad 
 
18. 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 
 
19. Mis oli kõige valusam mälestus, mida Merit läheb parandama? 
Vastus: pidu, kus Merit jätab Liia üksi, Liia vägistatakse ja ta püüab teha enesetapu 
 
20. Millise eluõpetuse/ elutarkuse sina raamatust said? Mis pani sind mõtlema? 
 
 
 
Infootsing 22 
Millised Henry Carrolli raamatud fotokunstist leiad Rikswebi kasutades. 

http://raplamaa.webriks.ee/ 
Vastus: "Loe seda raamatut, kui tahad Instagramis laineid lüüa" 
"Loe seda raamatut, kui tahad häid fotosid" 
 
Kodulugu23 
 

http://raplamaa.webriks.ee/


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 8 p. 
 
Kultuur 
 
Mis on PÖFF ja kes on PÖFFi direktor? 
 
Vastus: Pimedate Ööde Filmifestival, Tiina Lokk-Tramberg 
https://poff.ee/festivali-tutvustus/ 
 
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/ 
 
Nimeta Eesti film, mida selle raames näidatakse! Mis aasta film see on? 
Vastus: Naksitrallid, 1990 
https://www.justfilm.ee/ajakava/ 
 
LÕPP  
 
Kuulamiseks Jaanus Vaiksoo ja Andres Lemba ühisloomingut 
„Vanaisa” 
https://www.youtube.com/watch?v=cPWDDfC9mU8   
 
„Laul Eestimaast” 
https://kultuur.err.ee/598922/jaanus-vaiksoo-lasteluuletusest-sai-eesti-sunnipaevaks-
koorilaul  

 

 
 
 
 

Netikirjariin 6.11. 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://poff.ee/festivali-tutvustus/
https://www.justfilm.ee/
https://www.justfilm.ee/ajakava/
https://www.youtube.com/watch?v=cPWDDfC9mU8
https://kul/
https://kul/


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) 
 
pildinäited muralitest Tartus koos küsga 
https://www.google.com/search?q=muralid+tartu&safe=active&rlz=1C1GCEU_e
nEE821EE821&sxsrf=ACYBGNRDPXEWy99YPT615M6JaLdDxeELvg:157243
7790002&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU652f-
8PlAhWSyKYKHQOAD7QQ_AUIEygC&biw=1536&bih=736&dpr=1.25  

https://kultuur.err.ee/977509/sipsik-astub-noorte-moskva-teatrifannide-ette
https://www.google.com/search?q=muralid+tartu&safe=active&rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&sxsrf=ACYBGNRDPXEWy99YPT615M6JaLdDxeELvg:1572437790002&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU652f-8PlAhWSyKYKHQOAD7QQ_AUIEygC&biw=1536&bih=736&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=muralid+tartu&safe=active&rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&sxsrf=ACYBGNRDPXEWy99YPT615M6JaLdDxeELvg:1572437790002&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU652f-8PlAhWSyKYKHQOAD7QQ_AUIEygC&biw=1536&bih=736&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=muralid+tartu&safe=active&rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&sxsrf=ACYBGNRDPXEWy99YPT615M6JaLdDxeELvg:1572437790002&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU652f-8PlAhWSyKYKHQOAD7QQ_AUIEygC&biw=1536&bih=736&dpr=1.25
https://www.google.com/search?q=muralid+tartu&safe=active&rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&sxsrf=ACYBGNRDPXEWy99YPT615M6JaLdDxeELvg:1572437790002&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU652f-8PlAhWSyKYKHQOAD7QQ_AUIEygC&biw=1536&bih=736&dpr=1.25


 
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.Tartu tselluloositehase protest:   
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-
tuhanded-inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573  
 
 
Eesti keele küsimused 
 
5-6 klass: 
 
15. Leia tekstist 6 õigekirjaviga. Kirjuta vigased vormid välja ning lisa õigesti 
kirjutatud vorm. (6 punkti) 
 
Aovalgel käivad arad hirved haavikus toitu otsimas. Tuulehiilid käivad üle aasade. 
Aohunnikul hüplevad ärevalt harakad, sest metsa sõidab hulk puuraiujaid ja 
saagijaid. Hästi hooldatud matkamaija tuleb uurijaid ja reisijaid meelsasti. Kui ei 

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-tuhanded-inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-tuhanded-inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573


saja, on võimalik käija läbi mitmed metsarajad. Puude ladvust kostab lindude 
lõbusat meloodijat. Siin on müüa moosisaiu ja maijale lapsele pirnijooki ning 
jäätist. 
 
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. 
 
Õige vastus: 
tuulehiilid – tuuleiilid 
aohunnikul – haohunnikul 
matkamaija – matkamajja 
käija – käia 
meloodijat – meloodiat 
maijale - maiale 
 

7-8 klass: 

Täitke lüngad. ( 6 p) 

17. 1) Luuletuses …………………………………………. on  järgmised read : 

„Kas siis selle maa keel / laulutuules ei või / taevani tõustes üles / igavikku omale 

otsida?“.  2) Selle on kirjutanud 

kirjanik ……………………………………………. 3) Ta 

sündis …………………………………………….. ( kuupäev, kuu ja aasta). 

 4) Tema sündimise kuupäeval 

tähistatakse ……………………………………………….päeva. 

5) 2019. aasta on haridus- ja teadusministeerium 

nimetanud ………………………………………… aastaks, sest 100 aastat tagasi 

mainiti …………keelt riigikeelena. 

 

Juhul kui ei saa lünktekstina paigutada, siis küsimustena. 

 Nimetage luuletus, kust  on pärit järgmised luuleread: „Kas siis selle maa 

keel/ laulutuules ei või / taevani tõustes üles / igavikku omale otsida?“. 

 Kes on selle luuletuse kirjutanud? 

 Millal see kirjanik sündis ( kuupäev, kuu, aasta) ? 

 Millist päeva tema sündimise päeval tähistatakse? 

 Kuidas on haridus- ja teadusministeerium nimetanud 2019. aastat? Miks? 
 
 

LÜNKTEKSTI VASTUSED 



Iga õige vastus annab 1 punkti. Kui sünnikuupäeva, -kuu, -aasta puhul jääb mingi 

osa kirjutamata, siis punkti ei saa. 

Luuletus „Kuu“ ; kirjanik Kristjan Jaak Peterson;  sündis 14.märts 1801.a ; 

emakeelepäeva ; eesti keele aastaks; eesti keelt 

Vastused on leitavad interneti kõige lihtsama, Google’i otsingu abil. 

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. 

 

KÜSIMUSTE VASTUSED 

 „Kuu“ – 1p 

 Kristjan Jaak Peterson – 1p 

 14.märts 1801 – 1p 

 Emakeelepäev -1p 

 Eesti keele aastaks, sest 100 aastat tagasi mainiti eesti keelt riigikeelena – 

2p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kes võitis sel aastal 16. - 19. oktoobril aset leidnud VII Eesti noorte koorijuhtide 
konkursi? 
Vastus: Rapla juurtega noormees Pärt Uusberg 
        1 p. 
https://ema.edu.ee/vii-noorte-koorijuhtide-konkursi-voitis-part-uusberg/ 
https://sõnumid.ee/2019/10/part-uusberg-voitis-noorte-koorijuhtide-konkursi/ 

 
 

Milliselt maalt pärinevad rubiku kuubik ja pastakas? 
Vastus: Ungari 
 
Selline hambahari nagu meie oleme harjunud nägema, tehti 1498. aastal Hiinas. 
Mis materjalist aga valmistati hambaharja harjased? Mis aastal hakati kasutama 
nailonkarvu? Iga karva eest andsin 0,5 p ja nailoni ja aastaarvu eest 1 p. 

https://ema.edu.ee/vii-noorte-koorijuhtide-konkursi-voitis-part-uusberg/


Vastus: sea-, lehmasaba-, karukarvu; 1938. aastal 
 
Kes on tänavu Eesti aasta loom? Millist puud armastab see loom süüa? Mitu 
minutit suudab see loom vee all olla? Ei kasuta 
V: Kobras; paju, haab;  15 minutit 
 
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 

 
Otsi üles raamat "Onu Internet ja nutikaigas". Kes on raamatu autor ja millisesse 
sarja see kuulub? 
Vastus: Kairi Oja, Lapse oma raamatukogu 
 
Mis on Koduloolane ja Käsitöölane? 
 
Vastus: maakonna ajalehe Raplamaa Sõnumid lisalehed 
https://sõnumid.ee/info/  
https://tellimine.ee/est/ajalehed/nadalalehed/raplamaa 
 

 
 

LÕPP  
Teated 
1. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss 
https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss/  
 
2. Sten Roosi muinasjutuvõistlus ootab osalema 
https://www.elk.ee/?p=34811  
 
veel lõppu 

!!!???? film „Supilinna salaselts”  Film esilinastus 2015. aasta mais. VT! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tellimine.ee/est/ajalehed/nadalalehed/raplamaa
https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss/
https://www.elk.ee/?p=34811


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netikirjariini küsimused/vastused 2018/19 
 

Netikirjariin 
6.03.2019 
võistkonnanimed 
 
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 pärit oli 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 

https://www.salm.ee/selgusid-ilon-wiklandi-nimelise-noore-kunstniku-preemia-konkursi-voitjad/


 
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? 
Mika Keränen „Soome pitsa”(5.-6. klass) 
 
1. Kuhu oli pitsa pilt maalitud? 
Vastus: koolimaja söökla akna juures metallist elektrikapi peale 
 
2. Miks hakati seda pitsat nimetama „Soome pitsaks”? 
Vastus: koolis oli külas kirjanik Soomest, kes rääkis, et Soomes antakse koolis pitsat 
söögiks 
 
3. Millega tegeleb selles raamatus endine konstaabel Kuul? 
Vastus: pagarina pagariäris Leivaluuk 
 
4. Kunstiõpetaja Ilmi küsib klassilt: „Kas pitsa pilt on sodi või kunst?” 
Mida Sina arvad grafitist ja tänavakunstist? 
 
5. 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) 
 



!!! pildinäited muralitest Tartus 
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&q=mural+tartu&tbm=i
sch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiD0Nabpv3kAhXIw8QBHeKKCdkQsAR6BA
gJEAE&biw=1894&bih=948  
 
6. 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) 
 
1. Kus toimub tegevus? Nimeta täpne asukoht! 
Vastus: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis 
 
2. Raamatus on tegelasteks ka mitmed ajaloolised tegelased. Kes on kes? Leia sobiv vaste! 
Herakles, Zeus, Sophokles, Marcus Aurelius 
(peajumal, kirjanik, filosoof keiser, vägilane) 
 
3. Muuseumipere koguneb aulamängudele tavapalli e. jalgpalli mängima, kus kehtib oma 
reeglistik.  
Millal pidi mängija väljakult lahkuma? 
Vastus: kui Zeusil kõik viis sõrme püsti olid   
 
4. Mis karistuse määrab Zeus Khabale halva 
käitumise eest tavapallis Sophoklesega? 
Vastus: aulamängudel osalemise keeld 
 
5. Kui kaua see karistus kehtib? 
Vastus: 
 Zeus: ”Sa saad osaleda aulamängudel siis kui oled midagi tõeliselt head teinud, kogu 
südamest, omakasu püüdmata” 
 
6. Millise heateo teeb raamatu lõpus Khaba? 
Vastus: õpetab väikese poisi ujuma 
 
Lõpeta Sophoklese norimislause  Khabale „Poiss pogadi, püksid ............” 
Vastus:  „Poiss pogadi, püksid logadi!” 
 
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 
    
!!!!!  VIDEO ja FOTOD | Tartus protestisid tuhanded inimesed tselluloositehase vastu  
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-tuhanded-
inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573  
 
LÕPP  
Teated 
1. Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss 
https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss/  
 
2. Sten Roosi muinasjutuvõistlus ootab osalema 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&q=mural+tartu&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiD0Nabpv3kAhXIw8QBHeKKCdkQsAR6BAgJEAE&biw=1894&bih=948
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&q=mural+tartu&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiD0Nabpv3kAhXIw8QBHeKKCdkQsAR6BAgJEAE&biw=1894&bih=948
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enEE821EE821&q=mural+tartu&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiD0Nabpv3kAhXIw8QBHeKKCdkQsAR6BAgJEAE&biw=1894&bih=948
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-tuhanded-inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-fotod-tartus-protestisid-tuhanded-inimesed-tselluloositehase-vastu?id=82152573
https://www.salm.ee/muuseumid/iloni-imedemaa/konkurss/


https://www.elk.ee/?p=34811  
 
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? 

https://www.elk.ee/?p=34811


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.Otsustage, kas lause on õigesti kirjavahemärgistatud. Kirjutage lause järele Õ 
(õigesti) või V (valesti).  
 
1. Suures korvis magasid hallid, valged ja mustad kassipojad. ………… 
2. Triibuline kassipoeg, aga näugus haledasti. ……………. 
3. Korv, millel olid veel sangad küljes, ja tühi kast visati prügimäele. ………… 
4. Tule, Peeter ja vii need lehed kasti. ……………. 
5. „ Mul on veel neli õuna alles.“ ütles Anu. ………………. 
6. Kui päike paistma hakkas, avas väike kiisu oma silmad. ………… 
7. Kas täna sajab ka lund. …………… 
8. Mul on kodus kolm koera: Pella, Stella ja Reks. ………….. 
9. Suvel läheme Pariisi, Berliini ja Viini. ……………… 
10. Poisid jooksid kuni jõudsid jõeni. ……………… 
 

5.-6.kl 

Vastused: 

Iga õigesti määratud lause annab ühe punkti. ( 10p) 

Lisatud on põhjendused. Õpilased põhjendama ei pidanud. 

 Suures korvis magasid hallid, valged ja mustad kassipojad. Õ 

 Triibuline kassipoeg aga näugus haledasti. V 

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

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

 Tule, Peeter, ja vii need lehed kasti. V 

Peetri järel peab olema koma, sest see on üte. 

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

Otsekõne lõpus peab olema koma, sest see on väitlause 

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

 Kas täna sajab ka lund? V 

Küsilause lõpus peab olema küsimärk. 

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

 Suvel läheme Pariisi, Berliini ja Viini. Õ 

 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. (5 
p) 

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:   

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


„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 raadioaparaat  
b) esimene Eestis valmistatud auto 
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 
 
https://etv.err.ee/908324/ev101-vabariigi-presidendi-ja-hr-georgi-rene-
maksimovski-vastuvott 
 
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. 
 
 
Palun anna tagsisidet:  
 
1. mis sulle mängu juures meeldis? 
2. mis sulle mängu juures ei meeldinud? 
3. milliseid uusi teadmisi said 
4. ettepanekuid järgmisteks mängudeks...? 
 
teade videotegemise koolituse kohta: 
 
Selleks korraks on siis internetis mõõduvõtmine ja ajude ragistamine lõpusirgel 
ning jäänud veel video tegemine. Olete olnud väga tublid ! 

Video tegemise juhised ja õpetused leiad Rapla Keskraamatukogu lastelehe 
rubriigist netikirjariin  http://lasteleht.raplakrk.ee/viktoriin-lastele/ . Tänavu tuleb 
sulle videote tegemisel appi Tallinna  Tehnika Ülikoolist Tiina Kasuk, kes jagab 
videokoolituse kaudu kasulikke nippe ( http://lasteleht.raplakrk.ee/kuidas-filmida-
head-videot/ ).  
NB! kindlasti saada oma video Youtube’i link ära enne 1. 
aprilli aadressile  katrin.grichin@raplakrk.ee.  
Jääme põnevusega ootama kokkusaamist Rapla kultuurimajas, 17. aprillil 2019, 
et  vaadata videosid, jagada auhindu tublidele mängijatele ja videote tegijatele. 
 
 
 
 
 

https://etv.err.ee/908324/ev101-vabariigi-presidendi-ja-hr-georgi-rene-maksimovski-vastuvott
https://etv.err.ee/908324/ev101-vabariigi-presidendi-ja-hr-georgi-rene-maksimovski-vastuvott


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. veebruar 
 
Kristiina Kass 
 
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! 

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


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? 
- Kuidas on töö pealkiri? 
- Mil moel on autor Raplaga seotud? 
 
Vastus: Kaido Ole 
   Oh 
   Alustas oma kooliteed samas hoones ja on Rapla Keskooli 40. 
lennu lõpetaja aastast 1981.     
      3 p. 
 
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? (5p) 
 
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 
 
Iga õige vastus annab 1 punkti. Vastuseid saab kontrollida sünonüümisõnastikust 
http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q=peenutseja&F=M&C06=et  
 
Eesti keel: 7. - 8. klass 
 
8.  
 
 
 
 
 
 
 

https://rapla.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/sJPTmAKPg162/content/rapla-gumnaasiumi-kunstikonkursi-voitja-selgunud
https://rapla.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/sJPTmAKPg162/content/rapla-gumnaasiumi-kunstikonkursi-voitja-selgunud
https://rapla.kovtp.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/sJPTmAKPg162/content/rapla-gumnaasiumi-kunstikonkursi-voitja-selgunud
http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q=peenutseja&F=M&
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1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Leia ruutudesse 6-täheline samatähenduslik tuletis (liitega sõna). 

Ole tähelepanelik ja kirjuta õige numbri taha õige vastus ja lõpuks lahendussõna 

(nr 10), et punktid kaduma ei läheks. 

 Allveetiibadega laev -  Tiibur 

 Ilulugeja - Etleja 

 Lauskmaa - Lausik 

 Sügav mulje (näiteks filmist)  - Elamus 

 Farmi omanik -  Farmer 

 Loomus, iseloom -  Olemus 

 Naelking -  Naelik 

 Iilikaupa - Iiliti 

 Säilitusüksus -  Säilik 

     10. Esimene tulp 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. 2 p. 
 
12. 1921. aastal esitleti esmakordselt Eestis raadioaparaati. Mis aastal tehti  
Eestis esimene raadiosaade? 
 
a) 1905. aasta revolutsiooni ajal Tallinnast 
b) 1914. aastal I maailmasõja alguses Narvast 
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”  
 
13. Ragnar võtab kooli kaasa kapten Flinti. Kes on kapten Flint? 
Vastus: ämblik 
 



14. 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 
 
15. Mida otsustavad poisid Mareki karistamiseks/ õppetunni andmiseks teha?    
Vastus: panevad supi sisse lahtistit 
 
16. Kust leiab Marek oma „varastatud” telefoni?  
Vastus: oma kotist lahtikäidava põhja alt 
 
 17. Ragnar oskab hästi küpsetada viineripirukaid. Need on eriti maitsvad, sest ta 
lisab pirukate sisse ka  ...........  Mida? 
Vastus: lisab juustu 
 
18. 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) terapeut Creeley keskuse kliinikus, kes on kannatlik ja mõistev-  
 
b) kunagine sõber, kes kutsub Charlie pärast haiglast vabanemist enda juurde 
elama, pakub peavarju ja tuge- 
 
c) 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) uues elukohas ühe kiirsöögikoha kokk, kes pakub Charlie´le tööd 
nõudepesijana, endine muusik, sõltlane, kes täiesti põhjas, läheb võõrutusravile- 
 
e) 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) 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 assistendiks tööle- 
 
Vastus: 
13. küsimus 
Casper- terapeut Creeley keskuse kliinikus, kes on kannatlik ja mõistev 
Mikey- kunagine sõber, kes kutsub Charlie pärast haiglast vabanemist enda 
juurde elama, pakub peavarju ja tuge 
Ariel- Mikey majapidajanna, kes hindab Charlie joonistamisoskust, pakub 



talle joonistamiskursust 
 
14. küsimus 
Riley- uues elukohas ühe kiirsöögikoha kokk, kes pakub Charlie´le tööd 
nõudepesijana, endine muusik, sõltlane, kes täiesti põhjas, läheb 
võõrutusravile 
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 
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! 
 
 
 
LÕPP 
Valik katkeid Kristiina Kassi raamatu põhjal valminud telefilmist 
https://www.youtube.com/results?search_query=n%C3%B5ianeiu+n%C3%B6bin
ina 
 
Vabariiklik Noorte Luuleprõmm 2019      
 https://intellektika.ee/voistlused/luulepromm-2018/ 
 
 
infootsing 
 
 
http://raplamaa.webriks.ee/index.asp?action=102&tid=70565 
 
EV 100 küsimused valimiseks:  
 
 
 
Mis linn kandis saksa ja vene keeles kuni 1918. aastani nime Rappel? 
Rapla 
 
Mis linn kandis varem nime Nuustaku? 
Otepää 
 
Nimeta Eesti suurim siseveekogu? 
Võrtsjärv 
 
Millisest maakonnast sai alguse kiiking ehk üle võlli kiikumine? 
Viljandimaalt Kõpu vallast 
 
Millisel rahatähel on kujutatud Võrumaal asuv Tamme – Lauri tamm? 
10-kroonisel rahatähel 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=nõianeiu+nöbinina
https://www.youtube.com/results?search_query=nõianeiu+nöbinina
https://intellektika.ee/voistlused/luulepromm-2018/
http://raplamaa.webriks.ee/index.asp?action=102&tid=70565


 
 
 
9. jaanuar.2019 
 
 
Juhani Püttsepp 
 
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:  

Reeli Reinaus „Maarius, maagia ja libahunt Liisi”  5.-6.kl. 

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 

VÕI 

Lara Williamson „Lihtsalt spagetipoiss”  5.-6. kl. 

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 

 

Reeli Reinaus „Mõõkade äss”   7.-8. kl. 

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! 

Hanna, Olivia, Maria, Jakob, Joakim, Andre 

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 Pootsmann 4. Karl-Erik Taukar 
 
Ühendab muusika, laulmine. Raplamaalt pole pärit Karl-Erik Taukar.  
Kokku 6 punkti 
 
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 

Parandage suurt ja väikest algustähte.  5. - 6. kl 

 

Detsembri  alguses saatsin oma tuttavatele Jõulukaardi, millele kirjutasin „Häid 

Jõule!“. Sõitsin 24.Detsembril, jõululaupäeval  elroni rongiga Tallinnasse. 

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


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. 

Vastus:  Parandage suurt ja väikest algustähte. (5p) 

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. 

 

Iga õige parandus annab 0,5 punkti.  Seega on iga lause eest võimalik saada 1 

punkt, sest igas lauses on kaks viga. 

Kui lausesesse on vigu juurde tehtud, siis arvestatakse valesti parandatu maha, 

samuti 0,5 punkti. Kui lauses on parandatud vigased kohad õigeks , aga juurde 

on tehtud 2 või rohkem viga, siis saadakse lause eest 0 punkti. 

Vali õige variant (10 punkti). 7. - 8. kl 

 Bese , besee , bezee 

 pasha , paša , pasa 

 sekretar , sekretär , sekretäär 

 kanditaat , kandidaad , kandidaat 

 potensiaalne , potentsiaalne , potensjaalne 

 

 ehvekt, efekt , effekt 

 kotlet, kotlett, kotled 

 dissipliin , distsipliin ,distsiplin 

 resurss ,ressurss , resurs 

10. graffiti , gräfiti , grafiti 

 



 

Õiged vastused: 1. besee 2. pasha 3. sekretär 4. kandidaat 5. potentsiaalne 

6. efekt 7. kotlet 8. distsipliin 9. ressurss 10. grafiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÕPP 

Ole hea ja anna tagasisidet: kas jätkame variandiga, kus vastata tuleb järjest või 

uue variandiga, kus saab vastamist valida; kuidas oli nii lahendada (mugavam, 

kiirem vms). 

Haapsalu lasteraamatukogul valimis eelmisel aastal videoprojekt "Ettevaatust, 

äge raamat!" Klipid on tehtud Haapsalu lasteraamatukogus ja on sündinud 

koostöös Haapsalu Noorte Huvikeskusega. 

Lähemalt saad vaadata 

siit:https://www.youtube.com/watch?v=v12AA00vsS4&list=PLS3cFW3rDH7bThh

uYOW1bxeVfEqFp3uZm 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Milline sõna ei sobi sünonüümide ritta? (5p) 

 

loosima  – liisku heitma, loosi võtma, arvutama, arbutama 

kallistus  – lembus, embus, sülelus, kaisutus 

peibutama  – meelitama, juurde kutsuma, ahvatlema, peitma 

ninakas  – iseteadlik, nähvakas, peenutseja, nipsakas 

umbes –  ligilähedalt, umbrohtu kasvanud, ligikaudselt, umbkaudu 



 

VASTUSED 

2. Milline sõna ei sobi sünonüümide ritta? (5p) 

 

Loosima – liisku heitma, loosi võtma, arvutama, arbutama 

Kallistus – lembus, embus, sülelus, kaisutus 

Peibutama – meelitama, juurde kutsuma, ahvatlema, peitma 

Ninakas –iseteadlik, nähvakas, peenutseja, nipsakas 

Umbes – ligilähedalt, umbrohtu kasvanud, ligikaudselt, umbkaudu      

Iga õige vastus annab 1 punkti. Vastuseid saab kontrollida sünonüümisõnastikust 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. detsember2018 
 
 
 
Kätlin Vainola 
 
1. Kätlin Vainola ja Ulla Saar, tema raamatute illustreerija, on koos teinud 4 
raamatut. Kirjuta nende pealkirjad! 
Vastus: Lift (2013), Poiss, kes joonistas kaarte (2017), Sonja ja kass (2017), 
Krips-kraps, eesti laps (2017)  „Lift” muutus nüüd ka interaktiivseks. Tutvu 
treileriga!    http://pegasus.ee/raamat/lift 
 

http://www.eki.ee/dict/sys/index.cgi?Q=peenutseja&F=M&C06=et
http://pegasus.ee/raamat/lift


2. Igal aastal oktoobris toimub Frankfurdis maailma suurim ja tähtsaim 
raamatumess. Rahvusvaheline Noorteraamatukogu (Internationale 
Jugendbibliothek) tutvustab seal lasteraamatute kataloogi „The White Ravens”, 
kuhu nad igal aastal valivad parimad lasteraamatud tervest maailmast. Sellesse 
kataloogi on valitud ka eesti autorite lasteraamatuid. Kes ja mis raamatud valiti 
kataloogi „The White Ravens 2014” ja „The White Ravens 2018”. 
Vastus: 
 „The White Ravens 2014 ”- Kätlin Vainola ja Ulla Saare „Lift” ning Anti Saare 
„Kuidas meil asjad käivad” 
„The White Ravens 2018” - Reeli Reinausi „Maarius, maagia ja libahunt Liisi” 
ning Ellen Niidu „Onu Ööbik Öösorri tänavast” 
 
3. Kätlin Vainola looming on väga mitmekesine, ulatudes väikelaste 
pildiraamatutest aimekirjanduseni. Nimetage tema loomingust 3 loodusteemalist 
raamatut!  Kes on need kaks Eestis tuntud loodusmeest, kes on nende 
raamatute tegemisel abiks olnud? 
Vastus: Tiigielu aabits, Metsaelu aabits, Karuelu aabits 
Fred Jüssi, Aleksei Turovski 
 
4. Kätlin Vainola on kirjutanud ka laulusõnu. Missuguste ansamblitega on ta 
koostööd teinud? 
Vastus: ansamblid Vennaskond ja Sõpruse Puiestee (näiteks lauludele „Eleegia” 
ja „Kaks meest”) 
 
5. Millist kirjanikunime Kätlin Vainola vahel kasutab? 
Vastus: Marie Myrk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mika Keränen „Fantoomrattur” 5.-6. klass 
 
6. Mika Keränen tunneb hästi Tartu linna. Oma raamatus nimetab ta mitmeid 
Tartus tuntud kohti. Kirjuta vastusesse kolm kohanime Tartus, kus selle raamatu 
tegelased liiguvad! (v.a. tänavate nimed) 
Vastus: Tähtvere, Supilinn, Toomemägi, Raekoja plats, Tartu Ülikool, Emajõgi, 
Kassitoome, Tartu Toomkirik, Inglisild 
 
7. Tartu Ülikooli peahoone taga posti otsas seisab Rootsi kuninga Gustav II 
Adolfi kuju. Kuidas on seotud Tartu Ülikool ja Rootsi kuningas Gustav II Adolf? 
Vastus: Gustav II Adolf on Tartu Ülikooli asutaja, 1632.a. 
 
8. Fantoomratturi varustuses on kaks erilist asja, üks kiivri ja teine ratta juures. 
Mis need on? 
Vastus: kiivri küljes on seikluskaamera, rattal on elektrimootor 
 
9. Mis asjad on raamatus Chanell Classic, Miss Dior, Furla, Stella Soomlais, 
Helen Valk Varavin ehk HVV? 
Vastus: need on disainkotid, mida fantoomrattur varastas 



 
10. Sadu ja Raivo otsustavad jalgratastega võidu sõita. Mida lubab Raivo kui ta 
võidab? Kes võidab võiduajamise? 
Vastus: Sadu võidab. Raivo lubas öelda, kellel on seikluskaamera 
 
Tamsyn Murray „Teise ringi süda” 7.-8. klass 
 
6. Kuidas nimetatakse aparaati, mis hoiab Jonnyt elus? 
Vastus: Berliini süda. Nimi viitab Saksa firmale Berlin Heart, mis toodab viimases 
staadiumis südamehaigetele mõeldud aparatuuri. Selle aparaadi puhul on 
tegemist kehavälise südamega 
 
7. Mis juhtub Leoga? 
1.) kukub alla kaljudele 
2.) kihutab surfates vastu kaljut 
3.) upub kärestikulises jões 
Vastus: 1.) kukub alla kaljudele 
 
8. Mis mõte vaevab Jonnyt pärast õnnestunud südame siirdamist? Mis mõtteid 
sinus Jonnyt vaevav probleem tekitab? 
Vastus: Kes on/oli doonor? 
„Mu süda saab päriselt minu omaks alles siis, kui tean, kust see pärit on.” (lk.101) 
 
9. Mis nimega hüüab Jonny Emilyt? Mis haigus tüdrukul on ja mis ravi ta saab? 
Vastus: Keemiatüdruk, Emilyl on verevähk e.leukeemia ja ta saab keemiaravi 
 
10. Millega hakkab tegelema Niamh´i ema pärast Leo surma? 
Vastus: ema hakkab koguma raha õhukiirabi ostuks 
„Emal tekkis mõte, et kui tal õnnestub õhukiirabi jaoks, mis Leo haiglasse 
transportis, viiskümmend tuhat kokku saada, siis on Leo surmal ka mingi mõte.” 
(lk.95) 
 
Kodulugu: 
11.Ta on sündinud Raplas. Tema koorilaulud on olnud laulupidude repertuaaris, 
näiteks  "Lauldes",  "Muusika". 
Kirjuta selle helilooja ja dirigendi ees- ja perekonnanimi. Millises tuntud 
noortefilmis on ta mänginud? Mis aastal see film valmis? 
 
Vastus: Pärt Uusberg. „Klass”, 2007        3 p. 
 
 
eesti keel:  

5.-6. klass:  

 

12. Mis või kes see on? Kirjutage ühesõnaline kirjakeelne vaste. 5 p 

ühe jalaga härja liha - ................................ 

jänesepolk -..................................... 

jumalaloom - .................................... 

poissmeeste päike - .......................... 

rasvaants - .............................. 



 

Vastus:  

1. Mis või kes see on? Kirjutage kirjakeelne ühesõnaline vaste. 5 p 

1) ühe jalaga härja liha - seen 

2) jänesepolk - mets 

3) jumalaloom - inimene 

4) poissmeeste päike - kuu 

5) rasvaants - tihane 

 

Vastused on leitavad www.folklore/fraseologismid. 

Iga õige vastus annab 1 punkti 

Õigeks vastuseks ei loeta teist murdesõna, sest nõutud on kirjakeelset ja 

ühesõnalist vastet. 

 

 

7.-8. klass:  

12. Asenda kõnekeelsed sõnad ja väljendid kirjakeelsetega. (10 p) 

Tunnid olid läbi, võisime end lõdvaks lasta ja uttu tõmmata. Otsustasime 

sõbrantsiga, et läheme koju nurruma. Aga siis lõi pähe, et kinos ju siuke fantast 

film. Mis sa ei saand aru vä? Tõmbame netti, sealt saame mega siva infi kätte. 

Vastus: Tunnid olid läbi, võisime end lõdvaks lasta ja ära minna (koju minna jt). 

Otsustasime sõbrannaga, et läheme koju puhkama. Aga siis lõi pähe, et kinos on 

selline fantastiline film. Kas sa ei saanud aru? Läheme internetti, sealt saame 

väga kiiresti info kätte. 

13.Kultuur 

2. detsembril esietendus NUKU teatris uus näidend „Elias ....” 

1) Mis on näidendi täielik pealkiri?   1 p. 

 Vastus: Elias maa pealt 

 

2) Nimeta tüki autor, lavastaja ja dramaturg?  1 p. 

 Vastus: Autor ja lavastaja Helen Rekkor 

    Autor ja dramaturg Piret Jaaks 

 

3) Kes neist on Raplamaa juurtega?   2 p. 

 Vastus: Helen Rekkor, elas Kodilas, lõpetas Kodila põhikooli ja Rapla 

Ühisgümnaasiumi. 

http://www.folklore/fraseologismid


  Piret Jaaks, elas Kohilas ja lõpetas Kohila Gümnaasiumi 

http://www.nuku.ee/et/elias-maa-pealt 

 

 

eesti 100:   

14. Esimene Eesti helilooja poolt loodud ballett on „Kratt” Kes on selle autor? 
Vastus: Eduard Tubin 

 

 

15. Läti  hiljutise 100 sünnipäeva puhul üks küsimus ka meie lõunanaabrite 
kohta.  Lätis asub Euroopa kõige laiem kosk, 100-110 m lai, Ventas Rumba. Kus 
täpsemalt see on?  

Kuldīga 

Ventspils 

Daugavpils 

 

infootsing:  

16. Leia RIKSWEBist A. H. Tammsaare raamat, mis on ilmunud ka 
heliraamatuna? Mis on raamatu pealkiri? 

Vastus: „Tõde ja õigus I-III”. Otsida võisid kas autor + märksõna heliraamatud / 
ühik heliraamat järgi.  

17.  
 
Kirjandus 

18. Nukufilm OÜ- „Kapten Morten lollide laeval” eestikeelne treiler 

https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-

keelne-treiler/1400139850130428/ 

Läbi aegade suurim välismaa kinolevis väljatulev Eesti animafilm „Kapten Morten 

lollide laeval”, 

(rahvusvahelise pealkirjaga „Captain Morten and the Spider Queen”), valmis 

koostöös Iirimaa, Belgia ja Suurbritanniaga. Filmi valmimiseks kulus seitse aastat. 

Eesti kinodesse jõuab film 2019. aasta märtsis.  

Kes on filmi mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud  režissöör? Mis 

raamatu ainetel on see film tehtud? 

Vastus: Kaspar Jancis , „Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud 

juhtumised lollide laevas” 

19) Kes on esitatava laulu sõnade autor? LAUL  

https://www.youtube.com/watch?v=5fVm1PS5LUM 

http://www.nuku.ee/et/elias-maa-pealt
https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-keelne-treiler/1400139850130428/
https://www.facebook.com/Nukufilm/videos/kapten-morten-lollide-laeval-eesti-keelne-treiler/1400139850130428/
https://www.youtube.com/watch?v=5fVm1PS5LUM


Kuidas see luuletus edasi läheb? Kirjutage esimene salm! 

 

20) Mis tähtpäeva Hando Runnel tähistas 24.novembril? 

Hando Runnel on lastele kirjutanud 7 luuleraamatut. Kirjuta nendest kolme 

lasteluuleraamatu pealkiri! 

 

Vastus:  

19) Hando Runnel 

   Mõtelda on mõnus 

    Rääkida on raskem 

    Ärgem sellepärast 

    Pääd veel norgu laskem! 

20) Hando Runnel sai 80. aastaseks. Hando Runneli luuleraamatuid: 

„Miks ja miks: värsid väikestele ja suurtele lastele” (1973), „Mere ääres metsa 

taga: värsid suurtele ja väikestele lastele” (1977), „Mõtelda on mõnus” (1982), 

„Taadi tütar” (1989), „Suureks saamine: laste laulud ammu ja homme” (2004), 

„Kits läks kiideldes mäele” (2010), „Põrsapõli” (2013) 

 

 

 

LÕPP 

https://www.youtube.com/watch?v=4ivBMG2m3lE 

Saadame teile südamlikud jõuluootuse soovid. Valmistagem üksteisele rõõmu olles ise kinkijad ja rõõmu allikad. 

Soovi korral võid kuulata Kätlin Vainola tekstidele kirjutatud laule: 

Vennaskond „Eleegia” https://www.youtube.com/watch?v=x3aMqTEwR80 

Sõpruse Puiestee „Kaks meest” https://www.youtube.com/watch?v=Wf-_xQiw2zA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4ivBMG2m3lE
https://www.youtube.com/watch?v=x3aMqTEwR80
https://www.youtube.com/watch?v=Wf-_xQiw2zA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.november 2018 
 
 
1. Kes on need eesti lastekirjanikud? 
 
Vastus: A Piret Raud ja  B Kadri Hindrikus 
 
2. Kirjuta kolm lasteraamatu pealkirja, mille autoriks ja kunstnikuks üheaegselt on 
Piret Raud! 
 
Vastus: valida oli 18 lasteraamatu vahel 
 
3. Mis on Piret Raua esimese ilmunud lasteraamatu ja kõige uuema 
lasteraamatu pealkirjad? 
 
Vastus: „Kataleena isemoodi juuksed”, 1995 ja „Lugu väikesest majast, kes 
tahtis olla kodu”, 2018 
 
4. Milline Piret Raua lasteraamat võitis Aasta Rosina auhinna 2009.aastal? 
 
Vastus: „Härra Linnu lugu” 
 
5. Mis on Aasta Rosina auhinnaks? Missugusele lasteraamatule Aasta Rosina 
auhind omistatakse? 
 
Vastus: 1 kilo rosinaid ja 100 eurot, Aasta Rosina auhind omistatakse aasta 
kõige omanäolisemale või üllatuslikumale lasteraamatule 
 
6. Kauneimate lasteraamatute konkurss Eestis toimub alates 1998. aastast. Piret 
Raua raamatuid on valitud erinevatel aastatel 5 kaunima lasteraamatu hulka. 
Nimeta vähemalt kahe Piret Raua raamatu pealkiri, mis on valitud 5 kaunima 
lasteraamatu hulka! 
 
Vastus: 
TRÖÖÖMMMPFFFF EHK ELI HÄÄ 2016 
TEISTMOODI PRINTSESSILOOD 2013 
KOLM SOOVI 2012 
EMMA ROOSAD ASJAD 2010 
HÄRRA LINNU LUGU 2009 
SANNA JA SALAKÜTID 2005 
 
7. Piret Raud on enim tõlgitud lastekirjanik. Tema loomingut on välja antud 12 
keeles- läti, leedu, ungari, jaapani, itaalia, prantsuse, hispaania, vene, poola, 
inglise jt.keeles. Prantsuse keelde on tõlgitud 7 lasteraamatut. Mis keelde tõlgiti 
tema raamat „Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist” 



2017.aastal 
 
Vastus: korea keelde 
 
8. Mis festival on Festivaletteratura? Kus seda korraldatakse? Kes eesti 
lastekirjanikest osales seal septembris 2018? 
 
Vastus: kirjandusfestival Itaalias, osales Piret Raud 
 
9. Mille poolest on eriline Tuhala maastikukaitsealal paiknev Virulase koobas? 
 
Vastus:  Virulase koobas on Eesti pikim looduslik koobas. 

 
 

 
10. Leia Rikswebist Maria Wunderlichi näidendite raamat. Mis on raamatu 
pealkiri? 
 
Vastus:  „Näitemängulust : viis muusikalist lavatükki lastele ” 
 
11. Leia Digar Eesti Artiklid andmebaasist Õpetajate lehes ilmunud artikkel Piret 

Rauast. Mis on selle pealkiri? (https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea) 
 
„Piret Raud: Enamasti inspireerib mind raamatut kirjutama mõni huvitav 
karakter”  
 
12. Eesti keel: 
 
5.-6. klass: mängus küsimused 12-16 moodustavad tervikuna ühe 
küsimuse.Vastustetabelis summeerime küsimused 12 küsimuse alla 
 
Valige õige variant.Vastused on leitavad võõrsõnastiku või õigekeelsussõnaraamatu abil. 
 
• Lapsed ostsid poest 

-apelsiine ja šokolaadi. 

-apelsine ja shokolaadi. 

-apelsine ja šokolaadi. 

• Kohvikus kohtusid 

◦ -professor ja režissöör. 

◦ -proffessor ja režissöör. 

◦ -professor ja rezisöör. 

• Eilses ajalehes oli 

◦ - karrikatuur karusellist. 

◦ -karikatuur karussellist. 

◦ -karikatuur karusselist. 

• Toomasele meeldib hommikuti laulda 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea


◦ -dušši all džässi. 

◦ - duši all džässi. 

◦ -dushi all dzhässi. 

• Kuulasime raadost 

◦ -anektoote arhitektidest. 

◦ -anekdoote arhidektidest. 

-anekdoote arhitektidest. 

 
7.-8. klass:  Muidugi on võimalikud ka teised vastused, mille tähendus sobib. 
 
 1. andekas – andetu 

2. sõnakas – sõnakehv 

3. harmoonia – ebakõla, disharmoonia 

4. sümpaatia – antipaatia 

5. poliitiline – apoliitiline 

6. võhik – asjatundja 

7. optimist – pessimist 

8. lopsakas – kidur 

9. ilmekas – ilmetu 

10. maksimum – miinimum 

 
13. Mis on Arvo Pärdi Keskus? Kus see asub ja millal avati? 3p 
 

Vastus: Arvo Pärdi Keskus on helilooja Arvo Pärdi isikuarhiiv ning info- ja 
muusikakeskus. Arvo Pärdi Keskus asub Laulasmaal, 35 kilomeetri 
kaugusel Tallinnast. 

K 17. oktoober 2018, avas kell 12 uksed külastajatele ekskursioonide ja 
kontsertidega, kell 18 toimus Arvo Pärti tutvustava graafilise romaani ja 
lühifilmi esitlus. 

https://www.arvopart.ee/arvo-pardi-keskus/ 

 
14.  Kultuurifestival ......... on noorte omaalgatusel sündinud festival, mis toimus 
2018. aasta septembris juba kolmandat korda. Festival koondab enda alla 
muusika, filmi, kirjanduse, kunsti ja teatri teemasid, tutvustades ja pakkudes 
esinemisvõimalust eesotsas Rapla ja Raplamaaga seotud loojatele, ent ka 
külalistele väljastpoolt. Festivali eesmärgiks on arendada kogukonnakultuuri, 
noorte omaalgatust ning pakkuda mitmekülgset kultuurilist elamust.   
Palun kirjutage lünka festivali pealkiri!  1p 

Vastus: SÄRIN http://särin.loomebaas.ee/ 

 
15. Nimeta meie maakonna ajalehe nimi! Kes on ajalehe peatoimetaja ja kui tihti 
leht ilmub? 1p 
 

https://www.arvopart.ee/arvo-pardi-keskus/


Vastus: Raplamaa Sõnumid. Tõnis Tõnisson. 1 kord nädalas (kolmapäeviti) 
 
 
Raamatuküsimused: 
 
5.-6. klass:  Levi Henriksen „Kuradisaare ingel” 
 
16.Mis rahvusest on Astridi ema Emilie ja isa Baltasar? 
 
Vastus: ema norralane ja isa tšehh 
 
17. Ema uueks elukaaslaseks on Tormod, isal Pia. Kuidas kutsub Astrid neid? 
 
Vastus: Dormot ja Poni- Pia   
 
18. Astrid ütleb nime Dormot 3 korda järjest. Miks? 
 
Vastus: Sest nime tagurpidi ütlemine kolm korda pidi inimese haihtuma 
panema 
 
19. Mis on Astridi plaan ema ja isaga? 
 
Vastus: nad uuesti kokku viia 
 
20. Kes on raamatus Milo? 
 
 Vastus: sõjapõgenik 
 
21. Mis õnnetus juhtub saarel isaga? 
 
Vastus: murrab jalaluu 
 
 
 
7.-8. klass: Ene Sepp „Jagatud suvi”  
 
16. Kes räägib Sigridile nõnda: ”Hobused ei muutu kunagi heast halvaks või 
halvast heaks. Ainus asi, mis muutub, on see, kes hobust treenib, kuidas ta 
treenib, kes sõidab, kuidas sõidab ja kui järjepidev ta on”? 
 
Vastus: treener Anneli 
 
17. Mida tähendavad allajoonitud sõnad? 
Anneli õpetab Sigridit: „Sõida niimoodi, et iga voldiga lähed sa kavaletist üle, aga 
enne ei hüppa, kui ma seda sulle ütlen”. 
„Peneroll läks kenasti, aga okserit nautides lasid sa tal jälle minna ja see 
keeraski asja metsa”. 
 
Vastus:  
volt- 5-15m diameetriga ring (ringjoone peal liikumine)  
kavaletid- madalad tõkked, mis koosnevad tugedele asetatud põikpuudest 
peneroll-  sisse-välja hüppamine, kaks takistust on üksteisele sedavõrd 
lähedal, et galopi- või traavisammu vahele ei mahu.  
okser- lai takistus 



  
18.  Anneli unistus täitus kui ta oli 24-aastane. Ta ostis endale talli koos 
heinaküüni ja väikese korteriga. Milleks kasutati talli enne? 
 
Vastus: seal oli sealaut 
 
 
19. Talliseltskonnal on traditsioon, et kes hobuse seljast alla kukub, see toob 
teistele.............(mida?) 
 
Vastus: kooki või torti 
 
20. Keda /mida nähes muutub Mileedi pööraseks? 
 
Vastus: lehmi 
 
21. Kes ja miks tekitab Sigridis pahameele? 
 
Vastus: uus tüdruk Ulrika, kellega Sigrid peab hakkama Mileedit jagama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Netikirjariini küsimused/vastused 2017/18 
 
 
 

 
Netikirjariin 14.03.2018 
 
 
Ellen Niit 90 
 
1. Ellen Niit kirjutas peamiselt luuletusi ja enamasti just lastele. Tema 
esimene värsslugu lastele "Kuidas leiti nääripuu" ilmus 1954.aastal. 
Nimeta lasteraamatu pealkiri, mis ilmus järgmisena. Sellest kujunes 
populaarne laulumäng. Kes kirjutas viisi sellele värssloole? 
Vastus: "Rongisõit", viisistas Gustav Ernesaks   
 
2. Ellen Niidu mitmele lasteraamatule joonistas pildid Edgar Valter. Kirjuta 
vähemalt nelja Ellen Niidu lasteraamatu pealkiri, mida on  illustreerinud 
Edgar Valter! 
Vastus: Krõlli raamatud, Triinu ja Taavi lood, "Suur maalritöö", 
"Karud saavad aru" 
 
3. Möödunud aasta 5 kaunima lasteraamatu hulgas on ka üks Ellen Niidu 
kirjutatud raamat. Mis on selle kauni raamatu pealkiri ja kes on sellesse 
raamatusse pildid joonistanud? 
Vastus: "Onu Ööbik Öösorri tänavast", kunstnik Priit Pärn 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.  2013.aastal valmis ühe Ellen Niidu lasteraamatu põhjal  animafilm. 
Laule esitavad selles filmis ka Thea Paluoja laulustuudio tüdrukud. Mis on  
raamatu pealkiri ja kes kirjutas muusika sellele filmile? 
Vastus: "Suur maalritöö", viisistas Vaiko Eplik 
 
 
5. Järgnevas pildikollaažis on 4 Raplamaal tehtud fotot. Kus täpsemalt? 
Kirjuta iga foto numbri taha õige kohanimi. 
 
 Vastus:  4 punkti 
 Foto 1  Rapla (kirik) 
 foto 2 Varbola (linnuse juures) 
 foto 3  Juuru (Mahtra muuseum) 
 foto 4 Järvakandi (klaasimuuseum) 



 
 
 
 
 
6. Täna, 14. märtsil kuulutatakse välja kultuurkapitali eesti kirjanduse 
aastapreemiad. Nominentide hulgas on mõned Raplamaa seostega 
kirjanikud. Nimeta luulepreemia kandidaat, kes on Raplas sündinud ja siin 
ka kooli lõpetanud, ja lastekirjanduse preemia kandidaat, kes Kohila kooli 
lõpetanud! 
Vastus: Kristiina Ehin ja Reeli Reinaus 
http://www.kulka.ee/uudised/selgusid-kirjanduse-aastapreemiate-
nominendid 
 
7. Rahvasuus tuntakse seda pilli ka umba ja sokupilli nime all? Mis Eesti 
rahvapilliga on tegu? 
V: umba/sokupill ehk jauram, mis kujutab endast vibukujulist 
instrumenti. Selle külge on kinnitatud metall-litrid. Takti löömisel 
vastu põrandat litrid kõlisevad.   
 
8. 1932. aastal alustas Tartus oma tegevust noor ettevõtja, keda lapsed 
kutsusid onu Eskimoks?. Kes on see mees ja mida ta müüs?  
 
Vastus: Evald Rooma, jäätiseid. Täna tunneme neid Onu Eskimo 
jäätistena.   
 
9. Leia DIGARist  August  Kitzbergi näidend, mis ilmus 1903. aastal. 
Vastus: „Rätsep Õhk : viiejärguline näitemäng rahva elust”. Otsida oli 
kõikge lihtsam kui sisestasid otsingusse autor – Kitzberg ja piirasid 
aastaga. 
 
10. Leelo Tungal on kirjutanud triloogia oma lapsepõlvemälestustest. 
Esimene raamat ilmus aastal 2008.  Tänaseks on   mälestuste põhjal 
valminud ka film. Nimeta nende kolme raamatu pealkirjad!  
 
Vastus: „Seltsimees laps ja suured inimesed”, „Samet ja saepuru, 
ehk, Seltsimees laps ja kirjatähed” „Naisekäe puudutus, 
ehk, Seltsimees laps  ja isa ” 
Otsides said täpse tulemuse kui sisestasid otsingusse autor- Tungal, 
märskõna – lapsepõlv/mälestused. Võimalik oli ka aastate 
vahemikuga piirata.  
 
 
 
 
 
eesti keel:  
 
5.-6. klass: 
 
 
 
 
 

http://www.kulka.ee/uudised/selgusid-kirjanduse-aastapreemiate-nominendid
http://www.kulka.ee/uudised/selgusid-kirjanduse-aastapreemiate-nominendid


 
 
 
 
 
7.-8. klass: 
  
11. Paranda kuulutuses vead. Ära muuda ajaväljendeid 

numberkuupäevaks. 
 

Head õpilased! 
 

Reedel 2el märtsil kell 15 pärastlõunal toimub kohtumine maadleja 

Heiki Nabiga, kes võitis 2012dal aastal olümpiamedali. 
 

Huvilistel palun anda oma tulekust teada 28nda veebruarini 

meiliaadressil 

Marja.mahl@hotmail.com. 
 

Huvijuht 
 

Reedel, 2. märtsil kell 15.00 toimub kohtumine maadleja Heiki Nabiga, 

kes võitis 2012. aastal olümpiamedali.  5p 

Huvilistel palun anda oma tulekust teada 28. veebruarini 

meiliaadressil …… 

12. Kirjuta kaashäälikuühend õigesti. 
 

Lõp…lik otsus, mitmeid pealin…lasi, salk…ond matkajaid, hoia õiget 

kurs…i, us…jas rada, uks löödi põm…di kinni, mars…lane, 

asfalt…ee, sal…gi ununes kaela panemata, kesk…ond. 
Lõplik otsus, mitmeid pealinlasi, salkkond matkajaid, hoia õiget kurssi, 
usjas rada, uks löödi põmdi kinni, marslane, asfalttee, sallgi ununes kaela 
panemata, keskkond. 10p 

 
 

 
 
Raamatuküsimused: 
5.-6.klass: Mac Barnett "Kaks kaaki" 
 
13. Mille kaudu sisenesid Haigutuse Oru Loodusteaduste ja Kaunite 

mailto:Marja.mahl@hotmail.com


Kunstide Keskkooli  õpilased koolimajja 1.septembril? Miks nii? 
Vastus: Siseneti läbi direktori auto, sest see seisis koolimaja 
peasissekäigu ees. 
 
14. Kuhu läks direktor Barkin 1.septembri varahommikul oma võimukõnet 
kirjutama? 
Vastus: koristajakappi 
 
15. Miles ja Niles annavad krutskivendade vande. Pärast seda nuputavad 
nad välja salatervituse. Milline see on? 
Vastus: kaks näppu püsti ja "Viska viis!" lk. 174-175 
 
16. Kuidas lehmad koolimaja treppidest alla saadi? 
Vastus: mööda kaldteed lk.220 
 
 
7.-8.klass: Maria Turtshaninoff "Maresi: Punase kloostri kroonikad" 
 
13. Mida otsustab Maresi teha peale nelja kloostris oldud aastat? 
Vastus:Maresi soovib koju tagasi minna, et oma rahva heaks midagi 
ära teha, avada oma kool lk.195 
 
14. Mida saab Maresi lahkumiskingituseks Jai´lt ja Emalt? 
Vastus: Jai õmbles Maresile verikarbipunase villase mantli. Ema 
kingib kukrutäie hõbemünte ja Roosi suure läikivast vasest kammi, 
mis on kloostri kaitse.  lk.207-209 
 
15. Just seal saab Maresi olla üksi, see aeg oli täiesti tema enda päralt. 
Kus? Mida Maresi käib seal tegemas? 
Vastus: Maresi käib Teadmiste maja aardekambris lugemas lk.26 
 
16. Vilja, kala, soola, maitseainete, riiete ja viiruki  ostmiseks on kloostril 
vaja hõbedat."Ja hõbedat on kloostril külluses tänu verikarpidele". Mida 
saadi verikarpidest ja mida sellega tehti? 
Vastus: verikarpidest saadi tõeliselt sügavpunast värvi siidiniidi 
värvimiseks ja ainult väga rikkad said endale seda värvi lubada. 
 lk.50 
 
17. Mis raamat valiti  veebruar 2018  kuu  raamatuks? Nimeta autor ja 
pealkiri! 
Eemisel aastal ilmus sellelt kirjanikult tema tuntuim teos, siiami 
kaksikõdedest pajatav romaan. Mis on selle raamatu pealkiri? 
Vastus: Sarah Crossan "Õun ja vihm", aastal 2017 Sarah Crossan 
"Üks" 
 
18. On selgunud 2017.aasta Head lasteraamatud ja Head noorteraamatud. 
Kirjuta mõlemast kategooriast välja üks raamat, mida oled lugenud või 
plaanid lugeda, kuna tundub huvitav! 
 
Vastus:  
2017. aasta Head lasteraamatud:  

Åsa Lind „Liivahundi lood“  Epp Petrone „Võlusõnad“  Ellen 



Niit„Onu Ööbik Öösorri tänavast“ 

Piret Raud „Kõik minu sugulased“  Anti Saar 
„Külaskäik“  Olga Volkova „Mina olen rebane“ 

Iben Akerlie „Lars lol“  Ali Benjamin  „Kõik, mida ma õppisin 
meduuside kohta“ Kadri Hinrikus „Katariina ja herned“ 

Mika Keränen „Fantoomrattur“  Heli Lukner, Mare Müürsepp 
„Füübits“  Bobbie Peers „Lüriidiumivaras“ 

Reeli Reinaus „Maarius,maagia ja libahunt Liisi“  Jaanus 
Vaiksoo„Kolm sügist“ 

2017. aasta Head noorteraamatud: 

Leigh Bardugo „Vareste kuus“   Sarah Crossan „Üks“  Becky 
Albertalli „Simon vs. homo sapiens’i vandenõu“ 

Kathleen Glasgow „Katkine tüdruk“  Tamsyn Murray „Teise ringi 
süda“  Reeli Reinaus „Mõõkade äss“ 

Maria Turtschaninoff „Maresi“ 

19. 8. veebruaril 2018 kuulutati Rahvusraamatukogus välja möödunud 
aasta 5 kauneimat Eesti lasteraamatut ja 25 kauneimat Eesti raamatut. 
Valitute hulgas on ka kaks Raplamaaga seotud naiskirjanikku. Nimeta 
nende kahe kirjaniku nimi ja võitnud raamatute pealkirjad! 
Vastus: Milvi Panga "Mesikäpa esikäpad", Reeli Reinaus "Maarius, 
maagia ja libahunt Liisi", eripreemia "Suusi ja kadunud uni" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Riiklik kultuuri elutööpreemia määratakse pikaajalise väljapaistva 
loomingulise tegevuse eest ning selle väärtus on 64 000 eurot. 
Elutööpreemiaid antakse igal aastal kolm. Tänavu pälvisid 
elutööpreemia  lavastaja Merle Karusoo ning vaibakunstnik Anu Raud. Kes 
oli kolmas elutööpreemia saaja? 
Vastus: lastekirjanik Aino Pervik 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÕPP  KÜSITLUS 
 
1. Kas jätkame mänguga järgmisel aastal? 
Nimeta konkreetseid põhjusi, miks osalete Netikirjariinis! 
 
 
2. Mis täpselt meeldis? 
Mis ei meeldinud?  
Mida ja kuidas peaks muutma? 
 
 
3.Kas eelistad kodutööna ka järgmisel aastal teha videot või soovid midagi 
muud (kirjutis, joonistus, plakat ja selle esitlus vms.), mida oleks huvitav 
teha ja vaadata? 
 
 
4. Mis raskusi esines videoklipi tegemisel? 
Kas oli probleeme antud lugemisraamatu kättesaamisega? Milliseid? 
 
 
5. Kas e- kataloogide koolitus aitas sul vastata paremini RIKSWEBi, 
DIGARI, ESTRi küsimustele? 
Kas ühest koolitusest piisas?  
Kas koolitus oli keeruline. Kui jah, siis miks? 
 
 
6. Mida tahaksid taoliselt koolituselt teada? 
Milliseid koolituselt saadud teadmisi rakendad igapäevaselt ? 
 
 
 
 
7. Kuidas tegelikult vastuseid otsite, kas igaüks eraldi või mitmekesi koos? 
Kas kasutate võistkonda mitte kuuluvate isikute abi? 
Mida eelistate auhinnaks? ( raamat, kinkekaart, nutividin, ekskursioon vm.) 
 
 
 
Siia palun kirjuta täpselt oma võistkonna ja võistkonna liikmete nimed! 
 
 
Jälgige kodutööde(videoklipp, volditud kured) tegemisel/saatmisel täpseid 
juhiseid Rapla Keskraamatukogu kodulehelt! 
 
Kohtumiseni Netikirjariini lõpetamisel Rapla Kultuurimajas 11.aprillil kell 



14.00! 
 
katkend filmist "Suur maalritöö"  
https://www.youtube.com/watch?v=dT7oTM4-PtE 
VÕI 
Kertu Poom ja Vaiko Eplik  
https://www.youtube.com/watch?v=Gzr2gi5Fuq8 
 
 
 
 
 
Netikirjariin 14.02.2018 
 
1. https://www.youtube.com/watch?v=KPvnUKVxXyA 
 
Sipsik on Eno Raua loomingus tuntuim tegelane. Nimetage nende kolme 
vahva selli nimed, kes koos toimetavad ühes Eno Raua loetumas 
raamatus! 
 
Vastus: Muhv, Sammalhabe ja Kingpool raamatust „Naksitrallid”. 
 
2. Eno Raua esimesed lood lastele/noortele ilmusid 1957. aastal. Kirjuta 
nende kahe lasteraamatu pealkirjad, mis ilmusid 1957.aastal! 
 
Vastus: „Roostevaba mõõk”, „Nii või naa”. 
 
3. Eno Raua lasteraamatuid on kahel korral (1970. ja 1980.aastal) 
auhinnatud lastekirjanduse aastapreemiaga. Kirjuta nende auhinnatud 
raamatute pealkirjad! 
 
Vastus: 1970 – „Huviline filmikaamera” (1969) ja „Lugu lendavate 
taldrikutega” (1969)  
1980 – „Jälle need naksitrallid. Esimene raamat” (1979).  
 
4. Kes/mis on Eno Sammalhabe? 
Vastus: Eno Raua varjunimi.  Kirjandusse tuli Eno Raud 1930. aastate 
lõpul ajakirjas Laste Rõõm varjunime Eno Sammalhabe all. 
 
5. Mitu aastat töötas Eno Raud Fr. R. Kreutzwaldi nim. Riiklikus 
Raamatukogus. Mis nime kannab see raamatukogu praegu? 
 
Vastus: Eno Raud  töötas astatel 1952–1956 Fr. R. Kreutzwaldi nim. 
Riiklikus Raamatukogus. 1988. aastal nimetati Fr. R. Kreutzwaldi 
nimeline Eesti NSV Riiklik Raamatukogu ümber Eesti 
Rahvusraamatukoguks.  
 
6. 1968. aastal ilmus Eno Raual noortele triloogia esimene raamat „Päris 
kriminaalne lugu”. Mis on kahe järgmise osa pealkirjad? Vajadusel kasuta 
RIKSWEBi. 
 
Vastus: „Lugu lendavate taldrikutega” II osa, „Telepaatiline lugu” III 
osa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dT7oTM4-PtE
https://www.youtube.com/watch?v=Gzr2gi5Fuq8
https://www.youtube.com/watch?v=KPvnUKVxXyA
https://et.wikipedia.org/wiki/Laste_R%F5%F5m


7. Nimeta Eno Raua raamatuid, mille pealkirjas on sõna kilu, karu, mõru, 
mõõk ja Peep! 
Milline neist on luuleraamat? 
 
Vastus: „Kilul on vilu“, „Karu maja“, „Mõru kook“, „Roostevaba 
mõõk“, „Peep ja sõnad“. 
Luuleraamat on „Kilul on vilu” 
 
 
 
 
 
8. Üks A. H. Tammsaare raamatutest on ilmunud ka heliraamatuna? 
Nimeta raamatu pealkiri?  
 
Vastus: „Tõde ja õigus I osa”. Vastuse leidsid kui kasutasid 
täpsemas otsingus  autor (Tammsaare) + vabasõna/märksõna 
(heliraamatud) või  autor (Tammsaare) + ühik heliraamat. 
 
9. Leia DIGARist vanim   eesti keeles ilmunud Grimmide muinasjutt? Millal 
see ilmus ja mis on raamatu pealkiri?   
 
 „Lumivalguke”, 1877. Vastuse leidsid kui kirjutasid autori nime ja  
valisid selektsiooni vanemad ennem.   
 
10. Mida on kujutatud Eesti 25-kroonise rahatähe tagaküljel? 
 
Vastus:  vaadet Vargamäele  
 
11. Mis linnas asub Aafrika rand?  
 
Vastus: Haapsalus 
 
12. Helilooja Arvo Pärt on loonud eriomase muusikastiili ja 
kompositsioonitehnika. Kuidas seda stiili nimetatakse?  
 
Vastus : tinnabuli 
 
Eesti keel:  
5. – 6. klass 
 
13. Kirjutage loetelust välja sõna, mis ei sobi tähenduse poolest sellesse 
rühma. (5p) 

Õiged vastused on punaselt. 5P Iga õige annab 1p 

1. Hamster, sebra, kährik, pardel - ( ülejäänud on loomad) 

2. Insener, kondiiter, kallur, pedagoog - (ülejäänud on elukutsed)  

3. Flanell, trikoo, žetoon, frotee - (ülejäänud on riidesordid) 

4. Karbonaad, skorpion, šašlõkk, šnitsel - (ülejäänud on toidud) 



5. Alarm, vokaal, klusiil, konsonant - (ülejäänud on häälikud) 

 

 

 
 
 
 
7. – 8. klass 
 
13. Milline mõiste peitub iga järgneva seletuse taga? Väljenda võõrsõnaga. 
Pööra tähelepanu õigekirjale. Õiged vastused on punaselt.  10 p. Iga õige 
vastus koos õige kirjapildiga annab 2 punkti. 
 
1. lühike üllatava lõpuga naljalugu - anekdoot  
2. kahekõne – dialoog 
3. teadus inimhingest – psühholoogia 
4. küsitlus, usutlus ajakirjanduses – intervjuu 
5. filmi käsikiri, filmi üksikasjalik sisukirjeldus –  stsenaarium 
----------- 
14. Pane lünkadesse sõnad õudne, habras, kämmal, laegas, kolle sobivas 
vormis. 
 
1. Mehe suured kämblad haarasid labidavarrest kinni. 
2. Hapraid lilleõisi tuleb õrnalt hoida. 
3. Ema kummuti laekad olid lukus. 
4. Laps nägi öösel õudseid unenägusid. 
5. Päästeamet hoiatab, et küttekoldeid tuleb kontrollida ja parandada. 
--------------- 
14. Anton Hansen Tammsaare 140. sünniaastapäeva pidulikul aktusel 
kuulutati välja järjekordne Tammsaare nimelise romaanipreemia laureaat. 
Nimeta kirjanik, kellele see anti, ja teos, mille eest! 
 
Vastus: Nikolai Baturin. Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse
   2 p. 
 
https://kultuur.err.ee/678849/tammsaare-nimelise-romaanipreemia-palvis-nikolai-
baturin 
 
15. Paljajalu jooksen kodu kruusa peal 
oksapüss teeb piuh-piuh puusa peal 
ronisime neljakesi männipuul 
 ........................................ 
 
Kuidas on laulu järgmine rida?. Mis lauluga on tegemist?. Miks sellest on 
viimasel ajal palju räägitud? 
 
Vastus: Ema karjub, et me tuleks alla männipuult 
    Arop. Kiki Miki 
    Võitis Eesti Muusikaauhindadel aasta parima laulu tiitli  
 3 p. 
 

https://kultuur.err.ee/678849/tammsaare-nimelise-romaanipreemia-palvis-nikolai-baturin
https://kultuur.err.ee/678849/tammsaare-nimelise-romaanipreemia-palvis-nikolai-baturin


https://sasslantis.ee/lyrics-arop-kiki_miki 
http://www.muusikaauhinnad.eu/eesti-muusikaauhinnad-2018-voitjad-on-selgunud/ 
 
16. Koolidirektor Jaan Reimund,  ajakirjanik Margus Mikomägi, veterinaar 
Enel Niin ja brigaadikindral Martin Herem. Mis ühendab neid nelja 
Raplamaaga seotud inimest?  
Vihje: kõigil neil on 21. veebruaril põhjust minna Tartu Ülikooli Narva 
kolledžisse. 
 
Vastus: Nad pälvisid presidendilt teenetemärgid.  
(Valgetähe IV klassi teenetemärk- Reimund, Valgetähe V klassi teenetemärk - 
Mikomägi ja Niin; Kotkaristi II klass - Herem) 
https://sõnumid.ee/2018/02/07/presidendilt-palvisid-teenetemargi-neli-raplamaalast/ 
 
 
Raamatuküsimused: 
5.-6.klass David Walliams „Rotiburger” 
 
17. Kus töötas Zoe´i isa? 
 
Vastus: jäätisevabrikus lk.20 
 
18. Millist lemmiklooma pidas heasüdamlik ajalehemüüja Raj? 
 
Vastus: konnakullest  lk.48 
 
19. Mille/kelle järgi sai endale nime Zoe´i  rott Hermann? 
 
Vastus: Wc-poti tootja nime järgi lk.71 
 
20. Mis vahendit kasutab Zoe põgenemiseks läbi seina augu kraapimisel? 
 
Vastus: oma hambaklambreid lk.148 
 
21. Mis nime panid Zoe ja tema isa oma jäätisebussile? 
 
Vastus: „Hermanni jäätised” lk.226 
 
 
7.-8. Klass Lara Williamson „Poiss, kes seilas tugitoolis üle ookeani” 
 
17. Becket oli suur ........................raamatute fänn. 
 
Vastus: meditsiiniraamatute fänn 
 
18. Becket ja Billy asutavad detektiiviagentuuri Pearl´i leidmiseks. Mis 
nime agentuur kannab ja mida see nimi tähendab? 
 
Vastus: NUHK- Nõutavad Uurimised Hästi Kiiresti lk.19 
 
19. Mida soovis Becket üle kõige? 
 
Vastus: „Üle kõige maailmas tahan ma emaga hüvasti jätta”.    lk.8 
 

https://sasslantis.ee/lyrics-arop-kiki_miki
http://www.muusikaauhinnad.eu/eesti-muusikaauhinnad-2018-voitjad-on-selgunud/


20. Mida jutustab legend kurest?  
 
Vastus: Legend räägib, et kui inimene suudab voltida tuhat kurge, siis 
täitub tal kindlasti üks soov. Kurgi kingiti pulmadeks, lootes, et paari 
ootab ees tuhat aastat õnne. Kurgi kingiti ka vastsündinutele, et 
nende elu tuleks õnnelik.  lk.54- 55 
 
21. Mis sind liigutas/pani mõtlema kõige rohkem selle raamatu lugemisel? 
 
 
Lõpp 
 
Üleskutse- voldime kurgi! 
 
Kutsume üles kõiki võistkondi kurgi voltima. Tähistame nõnda Eesti 
Vabariigi 100.sünnipäeva. Legendi järgi toovat kurgede voltimine õnne. 
Iga võistkond voldiks kokku 9 kurge- 3 valget, 3 musta ja 3 sinist kurge. 
Paberi suurus on A4. Kured võtaksite kaasa viimasesse mängu, mis 
toimub 11.aprillil. Rapla Keskraamatukogu kunstnik kujundab meie tehtud 
kurgedest raamatukogu lasteosakonna seinale Eesti lipu. Kure voltimisel 
kasutage origami raamatuid, leidke abi internetist või paluge abi 
kunstiõpetajalt. 
Kas teeme ära? 
Üleskutse panen üles ka kodulehele. 
Siit leiate kure voltimise õpetuse. 
https://www.youtube.com/watch?v=yTY-nGYYq_c 
 
2. Katkend filmist „Naksitrallid”     
https://www.youtube.com/watch?v=KDPK01IwhFk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yTY-nGYYq_c
https://www.youtube.com/watch?v=KDPK01IwhFk


 
 
 
 
 
 
 
 
17. jaanuar 2018 
 
Andrus Kivirähk 
1. Mis auhind ühendab Andrus Kivirähu järgmisi raamatuid: „Limpa ja 
mereröövlid”, „Leiutajateküla Lotte”, „Kaka ja kevad”? 
Vastus: Nukitsa konkurss, parim lastekirjanik  
 
2. Milline Andrus Kivirähu lasteraamat ilmus esimesena ja mis aastal ? 
Nimeta raamatu pealkiri ja leia selle raamatu ilmumisega seoses side 
Raplaga! 
Vastus: 1995.aastal „Kaelkirjak”, trükitud Raplas Ramona trükikojas 
 
3. Aastal 2014 sai Andrus Kivirähk maineka fantaasiakirjanduse auhinna 
parima välismaise romaani kategoorias.  Mis maa auhind see on ? Nimeta 
võitnud raamatu pealkiri! 
Vastus: Prantsusmaa, „Mees, kes teadis ussisõnu” 
 
4.  Andrus Kivirähk on teinud oma tuntud raamatute ja filmide tegemisel 
tihedat ja head koostööd kahe mehega( illustreerija, režissöör). Kellega? 
PILDID 
Vastus: Janno Põldma ja Heiki Ernits 
 
5.  Palju tähelepanu ja tunnustust on pälvinud film „November”. Mis Andrus 
Kivirähu romaanil see film põhineb? Nimeta pealkiri! 
Vastus: „Rehepapp, ehk, November” 
 
6. eesti keel: 
5. - 6. klass 
 

Milliste puude, marjade ja lindudega on tegemist järgmises kolmes lauses? Kirjutage 

laused ümber nii, et murdesõnade asemel on kirjakeelsed vasted.  

 Aias kasvasid lõhmused, kõivud, pedajad ja käsprid. 

 Sel aastal korjasime vabarnaid, tahkelmarju, palukaid ja kuremarju. 

 Kuskilt kaugelt kostis sisaski ja kiuru laulu. 

 

VASTUS (5 punkti ) 

 Aias kasvasid pärnad, kased, männid ja kirsid( kirsipuud). 

 Sel aastal korjasime vaarikaid, karusmarju (tikreid), pohli ja jõhvikaid. 

 Kuskilt kaugelt kostis ööbiku ja lõokese laulu.  



Iga õige vastus annab 0,5 punkti, kokku 5 punkti. 0,5 punkti saadakse ka siis, kui ei ole 

kasutatud õiget käänet, aga kirjakeelne vaste on õige. Asendus peab olema kirjakeelne 

vaste, mitte teine murdesõna. 

Vastused kn.eki.ee. 

7. - 8. klass 

EESTI KEELE ÜLESANNE (10 punkti) 

 Kus asuvad vestibüül, ädal ja galaktika? (3 punkti) 
 Kui kaua kestavad dekaad ja kvartal? (2 punkti) 
 Kirjuta araabia numbritega: (3 punkti) 

LXXVIII 
XDII 
MCCIV 

Vastused 

 Vestibüül – suures hoones (eesruum) 
Ädal – heinamaal 
Galaktika – maailmaruumis 

 Dekaad – 10 päeva 
Kvartal – 3 kuud 

 78. , 492. , 1204. NB! Järgarvud, sest rooma numbrid on järgarvud. 
 
 
 

7. Kes või mis on Neitsi Maali? 

Nimeta Eesti film, mis tunnistati 2017. aasta parimaks!  
Mis auhind anti filmi tegijatele 4. jaanuaril 2018? 
 
Vastus: 
Eesti filmiajakirjanike ühingu (EFÜ) filmikunsti aasta-auhind + pronksist 
kuju  1 p. 
November    1 p. 
Neitsi Maali     1 p. 
 
https://kultuur.postimees.ee/4364093/selgus-2017-aasta-parim-eesti-
film?_ga=2.121815874.856131227.1515578396-2044615307.1513930053 
 
 
8. 2017. aastal haldusreformi raames ühinesid Eestis paljud vallad. 
Ühinemiste eelselt oli Raplamaal 10 valda. Mitu valda on Raplamaal täna, 
2018. aastal? Nimeta! 
 
Vastus: 4 – Rapla, Märjamaa, Kohila, Kehtna vald  
 
https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2017/10/kaart-vvkti-140717.jpg 
 

https://kultuur.postimees.ee/4364093/selgus-2017-aasta-parim-eesti-film?_ga=2.121815874.856131227.1515578396-2044615307.1513930053
https://kultuur.postimees.ee/4364093/selgus-2017-aasta-parim-eesti-film?_ga=2.121815874.856131227.1515578396-2044615307.1513930053
https://haldusreform.fin.ee/static/sites/3/2017/10/kaart-vvkti-140717.jpg


 
9. Leia RIKSWEBist sari "Looduse lood"! Mitu raamatut on sarjas kokku 
ilmunud? Sarjast leiab ka 2 eestlase raamatud. Kelle? 

Vastus: Sarjas on ilmunud kokku seitse raamatut. „Looduse lood” sarjas on 
ilmunud ka Aleksei Turovski ja Marju Kõivupuu raamatud. 2 p.  

10. Leia RIKSWEBist Maria Wunderlichi näidendite raamat koos nootidega. 
Nimeta raamatu pealkiri ! 

Vastus: Näitemängulust : viis muusikalist lavatükki lastele  1p 

 
Raamatu küsimused:  
5.-6.klass ( Reeli Reinaus „Kuidas mu isa endale uue naise sai” ) :  
 
11. Sõbranna Merit soovitab Kaisale, et isa võiks tutvuse soetamisel 
kasutada pick up line´e. 
a.) mida see tähendab? 
b.) too üks näide! 
 
Vastus: Inglise keeles otsetõlkes üleskorjamislaused. Sellised laused, 
millega on hea tutvust alustada. Näiteks- „Sinu silmadesse võiks uppuda”  
 lk.41 
 
12. Millisel lastejutuvõistlusel see raamat osales ja mitmenda koha sai? 
 
Vastus: lastejutuvõistluse „Minu esimene raamat” 2015  I koht 
 
13. Ütle võimalikult lühidalt, kes on raamatus Karin, Pille, Maria, Greta, 
Marju ja Liina? 
 
Vastus: naised, kellega isa kohtamas käis 
 
7.- 8.klass ( Ene Sepp „Vabandust, aga mis asja?!” ) :  
 
11. Mis on Jane ema uue kaaslase (kallima) nimi? 
 
Vastus: Silvia 
 
12. Sõnasta/ nimeta raamatu peamine probleem(id) / märksõna(d)! 
 
Vastus: homoseksuaalsus, koolikiusamine, sõprus, suhted perekonnas 
 
13. „Poole muusikatunni pealt pani Jane tähele, et klassikaaslased tema 
ümber ja ees hakkasid õpikuid laua peale tõstma. Ainult, et noodiridade ja 
laulusõnade asemel oli näha õpikute vahele topitud erinevaid paberilehti, 
millel kujutati vikerkaart.” lk.134 
Miks joonistasid klassikaaslased vikerkaari ja miks tõi see Janele uuesti 
pisarad silma? 
 
Vastus: kuuevärviline vikerkaarelipp on kujunenud rahvusvaheliseks 
seksuaalvähemuste väärikuse sümboliks 
http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=5188 

http://www.kesknadal.ee/g2/uudised?id=5188


 
 
14. 2017. aasta oli laste- ja noortekultuuriaasta. Mis teema-aasta on 2018. 
aasta? 
 
Vastus: 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta. 
 
15. Mille eest antakse Aasta Rosina auhinda? Nimeta raamatu pealkiri, 
mis pälvis aastal 2017 Aasta Rosina auhinna! 
 
Vastus: Aasta Rosin on auhind, mida Eesti Lastekirjanduse Keskus 
omistab aasta kõige omanäolisemale või üllatavamale eesti lasteraamatule.  
Aasta Rosin 2017 - Heli Lukner, Mare Müürsepp „Füübits”. 
Triin Soone: „”Füübits” oli tõeline üllatus- sisukas ja faktirohke, huvitava ja 
dünaamilise pildikeelega, eakohane ja teadmishimu tekitav ehk meie 
meelest on selles raamatus olemas kõik see, mis võiks juhatada ühe 
väikese, aga ka suure lugeja füüsika maailma.“  
 
16. Mis linn Eestis valib juba teist aastat järjest linnakirjanikku? Kes 
hakkab saama sel aastal linnakirjaniku stipendiumi? Kes oli linnakirjanik 
2017.aastal? 
 
Vastus: Aastane Tartu linnakirjaniku stipendium antakse välja ilukirjanduse 
või publitsistikaga tegelevale kirjanikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja 
aitab kujundada linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku 
linnana. Esimene linnakirjanik oli 2017. aastal Kristiina Ehin, tänavu Mika 
Keränen. 
 
17. Leia viimase 10 aasta jooksul ilmunud  Andrus Kivirähu loomingust 
lasteraamatud, mille pealkirjas on ja ning veel kaks sõna. 
 
Vastus: Limpa ja mereröövlid, Kaka ja kevad, Oskar ja asjad, Karneval ja 
kartulisalat, Sibulad ja šokolaad 
 
18. Milline ehitis oli kujutatud Eesti ühekroonise paberraha tagaküljel? 
 
Vastus: Toompea loss 1p 
 
 
19. Vanarahvas on seda kuud nimetanud ka hundikuuks, kassikuuks, 
pudrusöömise kuuks, radokuuks, külmakuuks ja lihaheitekuuks. Mis kuuga 
on tegu? 
 
Vastus: Veebruar 1p  
 
 
 
LÕPP 
 
Algas XIV Nukitsa konkurss. Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub kõiki 
Eestimaa lapsi valima oma lemmikkirjanikku ja raamatukunstnikku. Kuni 
16-aastasi lapsi oodatakse hääletama raamatukogudes või elektrooniliselt 
aadressil www.elk.ee või meie kodulehel raplakrk.ee. 
Ootame teid kõiki osalema! 

http://www.elk.ee/


http://www.elk.ee/?p=26757 
 
 
Mängufilm „November” treiler. 
https://www.youtube.com/watch?v=y2YZ1X1OhD4 
 
 
 
6. detsember, 2017 
 
 
1. Kes on pildil? 
Reasta need kirjanikud vanuse järgi, alustades vanimast! 
Vastus: Aidi Vallik s. 1971, Reeli Reinaus s. 1977,Ketlin Priilinn s. 1982 
 
2. Lastekaitse Liit valib kord aastas uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. 
Hea lasteraamat 2011 hulka valiti ka üks Ketlin Priilinnu raamat. Nimeta pealkiri! 
Vastus: „Evelini lood” 
 
3. Ketlin Priilinn on osalenud mitmel aastal noorteromaanivõistlusel, mida korraldavad 
kirjastus Tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskus. 2006. ja 2014. aastal võitis Ketlin 
Priilinn oma võistlustöödega III koha ja 2009. aastal II koha.  Nimeta Ketlin Priilinnu II 
ja III koha võiduraamatute pealkirjad! 
Vastus: 
„Halloween” III koht 2014 
„Sefiirist loss” II koht 2009 
„Maarjamäe kägu” III koht 2006 
 
4. Nimeta Ketlin Priilinnu raamatu pealkiri, mis osales samuti noorsooromaanivõistlusel 
2008. aastal ja oli äramärgitud tööde hulgas. 
Vastus: „Mustlasplikad” 
 
5. Nimeta Ketlin Priilinnu raamatute pealkirjad, milles esineb nimi Maricruz, Julius, Muri, 
Berta! 
Vastus: Tüdruk nimega Maricrus, Anna ja tema merisiga Julius, Ei iialgi ilma Murita, 
Koeralaps Berta seiklused 
 
6. Mis seos on Ketlin Priilinnul järgmiste raamatutega? 

Walter Mosley"Kuus Easy lugu" (Eesti Raamat, 2004)                                                                                            

Ruth Rendell"Aadam ja Eeva ja Näpista Mind" (Eesti Raamat, 2005)                                                               

Michael Cunningham"Kodu maailma lõpus" (Eesti Raamat, 2006)                                                                     

Susan Kay"Fantoom" (Eesti Raamat, 2006) 

Vastus: Ketlin Priilinn on tõlkinud neli teost inglise keelest eesti keelde  
 
7. Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY) Eesti sektsiooni poolt välja antav 
laste- ja noortekirjanduse tõlkeauhind Paabeli Torn kuulutati lastekirjanduse keskuses 
sel aastal  välja 14. novembril. Auhind asutati 2004. a eesmärgiga tõsta esile head 
tõlkekirjandust ning väärtustada tõlkijate ja kirjastuste tööd. 
 
a) Nimeta tänavu võitnud raamatu pealkiri, autor, tõlkija ja kirjastaja! 
Vastus:  Kathleen Glasgow „Katkine tüdruk”, tõlkija Eve Laur, välja andnud Päikese 
kirjastus 

http://www.elk.ee/?p=26757
https://www.youtube.com/watch?v=y2YZ1X1OhD4
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_Mosley&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Ruth_Rendell
https://et.wikipedia.org/wiki/Michael_Cunningham
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Susan_Kay&action=edit&redlink=1


b) Kes tõlkijatest on Paabeli Torni Auhinna esimene laureaat (2004). 
Vastus: tõlkija Eve Laur Philip Pulmann „Inglite torn” tõlkimise eest 
 
8. Nimeta septembri, oktoobri ja novembri kuuraamatute pealkirjad! Kui on eesti autor, 
kirjuta ka autori nimi! 
Vastus: 
 September 2017 „Kõik, mida ma õppisin meduuside kohta” 
Oktoober 2017 „Lars lol” 
November 2017 Piret Raud „Kõik minu sugulased” 
 
9. Kristina Ohlssoni raamat „Klaaslapsed” oli Hea lasteraamat 2016 nimekirjas. Samade 
peategelastega on ilmunud raamatule „Klaaslapsed” ka järg. Nimeta selle raamatu 
pealkiri! 
Vastus: „Hõbedapoiss” 
 
10. Mis on PÖFF ja mis aastast seda korraldatakse? 
Vastus: Pimedate Ööde Filmifestival, 1996 ja 1997 (nende kodukal erinevates 
kohtades erinevad aastad)  2 p. 
 
11. Mida sisaldab Just Film ja kuidas see on PÖFFiga seotud? 
Vastus: Laste- ja noortefilmide alafestival PÖFFi raames ja sellega samal ajal.  
  2 p. 
 
12. Kellele määrati PÖFFi elutöö auhinnad 2016. aastal ja 2017. aastal? 
Vastus: 2016 – Ita Ever; 2017 Tõnu Kark ja Jörn Donner    3 p. 
 
https://poff.ee/;
 https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%96FFi_elut%C3%B6%C3%B6preemia 
 
13. Seda Eesti saart teavad rootslased ja sakslased Dagö- päeva saare nime all. 
Mis Eesti saarega on tegu ? 1 p 
 
14. Leia ESTRist  „1001 lastemängu aastast 1935” Millisel lehel asub selle 
täistekst? Mis on esimene mäng mida selles kirjeldatakse? 2p 
 
Vastus: täisteksti leiad folklore.ee lehelt. Esimene kirjeldatav mäng on seal viis 
valet ja viis tõtt 2 p 
 
 
 
 
5.-6. klass: eesti keel 
 

15. Kirjutage, mida tähendavad „Eesti õigekeelsussõnaraamatus“ kasutatavad 

suurtähelised lühendid. Kasutage lehekülge eki.ee või raamatut „Eesti 

õigekeelsussõnaraamat 2013“. (7 p) 

1. HARV – 

2. FOT –  

3. KEEL –  

https://poff.ee/
https://et.wikipedia.org/wiki/P%D6FFi_elut%F6%F6preemia


4. LASTEK –  

5. NALJ –  

6. RMTP – 

7. VMO –  

Vastus:  

Iga õige vastus annab 1 punkti. Need on ainuvõimalikud vastused, sest alla on joonitud sõna 

„suurtähelised“. Kui on vastatud midagi muud, siis punkti ei saa. Vastused on eki.ee – 

õigekeelsussõnaraamat – kasutusjuhend jm lisad all. 

HARV – harva esinev 

FOT – fotondus või kino 

KEEL – keeleteadus 

LASTEK – laste-või hoidjakeelne (ninnutis) või kohamurre või sotsiaalne allkeel 

NALJ – naljatlev 

RMTP – raamatupidamine 

VMO – vanamoeline või vananemine 

7.-8. klass: eesti keel 

15. Kirjuta iga väljendi järele, mida see tähendab! Moodusta eeltoodud sõnaühenditega 

laused, nii et ütluse piltlik tähendus tuleks selgelt välja! 

1) valge vares - ………………………………………….. 

2) haneks tõmbama - ………………………………… 

3) kana kitkuma - ………………………………………… 

4) nagu pühademuna - ……………………………….. 

5) jäi kahe silma vahele - …………………………….. 

Õiged vastused (10 p) Iga õige selgitus ja lause annab 1 punkti. 

 Teistest täiesti erinev inimene 

 Kedagi petma, ninapidi vedama 

 Kellegagi tülitsema, tüliasja lahendama 

 Kirju, silmapaistev 

 Ei pannud tähele, ei märganud 

 



16. See Raplamaalt pärit muusik on olnud tegev bändides Claire's Birthday, Ruffus, Koer 

ning Eliit.  Ta on Ellen Niidu värssraamatul põhineva animafilmi (esilinastus 2013) 

helilooja.  

Nimeta muusik ja animafilmi pealkiri!  
 
Vastus: Vaiko Eplik, "Suur maalritöö"   
 
 
5.-6. klass: Kristina Ohlsson „Klaaslapsed” 
 
18. Keda nimetatakse raamatus klaaslasteks? 
a.) lapsi, kellel on hõredad luud 
b.) lapsi, kes on väga kõhnad, nn. paistavad läbi 
c.) nn. katseklaasilapsi 
 
Vastus: a.)lapsed, kellel on hõredad luud 
 
19. Billie ja ema vahetavad elukohta ja ostavad Ahusis maja. Mis asutus avati selles 
majas aastaid tagasi? Mis oli selle asutuse nimi? 
Vastus: 1920.aastal avati selles majas lastekodu „Päikesevälu”, rahvasuus nimetati ka 
„Klaasvälu” 
                                                                                                                                       
lk.162 
20. Kes on raamatus Billiele Aladdin? Mis riigist Aladdin pärit on? 
Vastus: sõber Türgist 
 
7.-8. klass: Ketlin Priilinn „Halloween” 
 
18. Kes on Susanile Rasmus, Rein, Brent, Tarmo? 
    ( onu, vend, vanaisa, sõber, isa) 
Vastus: Rasmus- vend, Rein- vanaisa, Brent- sõber, Tarmo- onu 
 
19. Keegi lahkub kodust ja jätab kirja: „LÄKSIN ÄRA. MA EI TAHA ENAM KOOS 
TEIEGA ELADA.” Kes kirjutas ja kelle juurde ta läks? 
Vastus: kirjutas Rasmus,  ta läks vanaisa juurde  lk.119 
 
20. Kes tappis Tarmo? 
Vastus: Susani ja Rasmuse vanaisa, Tarmo isa 
 
 
LÕPP 
Kaunist jõuluaega! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ci8Y-MEaz0o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Um-eClcOUMs 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MwR70yLS4Mw 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ci8Y-MEaz0o
https://www.youtube.com/watch?v=Um-eClcOUMs
https://www.youtube.com/watch?v=MwR70yLS4Mw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. november 2017 (Astrid Lindgren 110) 
 
Loetud raamatute ja eesti keele küsimuste vastuseid vaata oma 
vanuserühma alt 
 
1. Mis on Astrid Lindgreni täis eesnimi? 
Vastus: Astrid Anna Emilia  
 
2. Kus asub Astrid Lindgreni lapsepõlvekodu. Nimeta linna nimi! 
Vastus: Vimmerbys  
 
3. Enamikke Astrid Lindgreni teoseid on illustreerinud......(kes?) ja eesti keelde 
tõlkinud ..........(kes?). 
Vastus: illustreerija Ilon Wikland, tõlkija Vladimir Beekman 
 
4. Kus asub Ilon Wiklandi majamuuseum? 
Vastus: Haapsalus 
 
5. Mis raamat oli Astrid Lindgreni ja Ilon Wiklandi  esimene ühine töö? 
Vastus: „Mio, mu Mio” 
 
Raamatuküsimused  
 
5. - 6. klass, küsimused 6 – 9:  
 
 „Päevanurme” 
 
1. Miks Päevanurmel värav mitte kunagi kinni ei olnud? 
Vastus: „Kui värav kinni panna, siis ei saa seda enam kunagi lahti”, ütleb Mattias 
(lk.26) 
   
2. Millise asutuse elanikud on Kana- Hilma, Armas Aeg, Jocke- Poiss? 
Vastus: vaestemaja asukad   
 
„Britt- Mari puistab südant” 
 
1. Mitu last on kokku Britt- Mari peres? 
Vastus: 5 
 
2. Mis ametit peab isa? 
Vastus: isa on koolidirektor 
 
3. Mis „idiootlik väike tava” on Britt- Mari peres söögilaua ääres, kus valitseb õnn 



ja rahu? 
Vastus: „Kergitame lauda ühiste jõududega õige natuke õhku”, ütleb Britt- Mari. 
(lk.18) 
 
4. Britt- Mari vend Svante puterdab näidendis ja ütleb: ”Vahud oritsevad su teel.”                                
Mida see tähendab? 
Vastus: Ohud varitsevad su teel (lk. 54) 
 
5. Britt- Mari ütleb:”Mees, kellega kunagi peaksin abielluma, peab armastama 
lapsi ja .......”.             Mida veel? 
Vastus:...... ja raamatuid (lk.31) 
 
 
„Rasmus, Pontus ja Lontu” 
 
1.Kes on Rasmusele Pontus, kes Lontu, kes Trips? 
Vastus: Pontus on sõber, Lontu on Rasmuse koer, Trips on  õde 
 
2. Mis tõugu on Lontu? 
Vastus: traatkarvaline taks 
 
3. Linnakeses on laadaplats nimega Läänenõmm. Iidsest ajast aga kutsutakse 
seda teise nimega? Millise? 
Vastus: Täitapunõmm (lk.9) 
 
7. - 8. klass, küsimused 6 – 9:  
 
„Mio, mu Mio” 
 
1. Kes on Kauge Maa kuningas? 
Vastus: Bosse (Mio) isa 
 
2. Kes on raamatus Miramis, Kato, Jum- Jum? Vali vastus sulgudest! 
( hobune, Mio sõber, julm rüütel)  
Vastus: Miramis- hobune, Kato- julm rüütel, Jum- Jum- Mio sõber 
 
3. Mis või kes jutustas õhtuti Jiri juures unustatud muinaslugusid? 
Vastus: hääl kaevus, sosistav kaev (lk.47) 
 
4. Kaks eset aitavad Miol võita rüütel Katot. Mis need on? 
Vastus: mõõk ja nähtamatuks muutev mantel 
 
„Kerstin ja mina” 
 
1. Kus töötavad Johan, Ferm, Olle, Edit? 
Vastus: Lillhamra mõisas, nad on mõisatöölised 
 
2. Lillhamra mõisamaja paremas tiivas asub Nähvitsapesa. Kes seal elavad? 
Vastus: peategelased õed  Kerstin ja Barbro (lk.27) 
 
3. Mis põllutöömasina ostis isa oksjonilt? 
Vastus: isesiduja (viljavihkude sidumiseks) (lk. 105) 
 
4. Millise päeva öösel „tuleb ronida üle üheksa aia ja korjata padja alla üheksat 



sorti lilli, et oma tulevast unes näha.” 
Vastus: jaanilaupäeva öösel (lk. 99) 
 
Johan Erseus „Astridi pildid” 
 
1. Kes oli Bullerby Lasse prototüübiks? Kes oli Vahtramäe Emili prototüübiks? 
Kes mõtles välja Pipi nime? 
 Vastus: vend Gunnar, isa Samuel August, tütar Karin 
 
2.  Astrid Lindgreni esimene raamat ilmus 1944.aastal. Nimeta selle raamatu 
pealkiri! 
Vastus: „Britt- Mari puistab südant” 
 
3. 1958. aastal anti Astrid Lindgrenile H.Chr. Anderseni medal. Mis raamatu eest? 
Vastus: „Hulkur Rasmus” 
 
4. Nimeta Astrid Lindgreni loomingust raamat, mis ilmus esimesena eesti keeles! 
Vastus: „Meisterdetektiiv Blomkvist” 
 
5. Astrid Lindgreni raamatute põhjal on palju filme tehtud. Mis raamatu järgi tehti 
esimene film? 
Vastus: „Meisterdetektiiv Blomkvist” 
 
 
10. Missuguses raamatus tegutsevad Kalle, Eva- Lotta ja Anders? 
Vastus: „Meisterdetektiiv Blomkvist” 
 
11. Mis on Pipi täielik eesnimi? 
Vastus: Pipilota Viktuaalia Rullkardiina Piparmünta 
 
12. Missuguses külas elavad Lasse, Bosse ja Olle? 
Vastus: Bullerbys 
 
13. Kes oli see vallatu tegelane, kellest sai suurest peast vallavanem?  
Vastus: Vahtramäe Emil 
 
14. Mis on Väikevenna õe ja venna nimed? 
Vastus: Bosse ja Bettan 
 
15. Mille lõhkus Karlsson ära?  
Vastus: aurumasina 
 
16. Karlsson vajas kollitamiseks kas pükse, luuda või tekki? 
Vastus: tekki 
 
17. Kelle juurde Rasmus lõpuks elama läks?  
Vastus: Martina ja Oskari 
 
18. Mis juhtus Madlikesega, kui ta katuselt alla hüppas? 
Vastus: sai peapõrutuse 
 
 19.  Mis oli „Hulkur Rasmuses” Paradiisi- Oskari hüüdnimi? 
Vastus:Vanajumala Õiglane Kukulind 
 



20. Millist sõna paluti Pipil kirjutada koolis? 
Vastus: merehaige 
 
21. Mida sisaldas „Bullerby lastes” Tarkade Laegas? 
Vastus:  Lasse, Bosse ja Olle hambaid 
 
22. Miks ronisid Madlike ja Liisbet kuuri katusele? 
Vastus: nad korraldasid väljasõidu, et vaadata vaadet 
 
23. Kuidas karistati Vahtramäe Emilit vempude pärast? 
Vastus: pandi tislerivärkstuppa kinni 
 
24. Kes raamatutegelastest ütles nii? 
„Surnu kirstul viisteist meest, hõissa ja pudel rummi!” Vastus:  Pipi 
„Kas Martina mind tahab, kui mul on sirged juuksed?” Vastus: hulkur Rasmus 
„Abbe, kas sa ei leia, et jõulud on jube vahvad?”  Vastus: Madlike 
 „Rahu, ainult rahu!” Vastus: Karlsson 
 
25. Missugusest raamatust on pärit järgmine katkend? 
„Kui laev randus, kallas parajasti vihma ja sadamasillal seisis kõigest üksainus 
väike inimene koos ühe koeraga. Inimene oli naissoost ja umbes seitse aastat 
vana. Ta seisis seal liikumatult, otsekui kasvaks ta sillast välja, vihm sadas talle 
selga, kuid ta ei liigutanud ennast.” 
Vastus: „Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses” 

 
26. Kasutades DIGARit (digar.ee) leia Jaanus Kiili raamat Raplamaa mõisnikest ?  
Vastus: Jaanus Kiili „Raplamaa mõisaretked: kolm retke ajaloo- ja 
kultuurihuvilistele” 

 
27. Eesti keel: 
 
5.-6.klass: 
 
1. kõrvatagused alles märjad ...... keegi on millekski liiga noor    
2. silmad peos ......nutma  
3. süda sai täis ....... vihane olema 
4. keel vesti peal ....... suurest tööst väsinud 
5. veab seanahka  ....... laisklema  
 
7.-8.klass:  
1. läheb nagu lepase reega ..... miski läheb tõrgeteta 
2. nagu sadul sea seljas .... täiesti sobimatu 
3. paneb hambad varna..... nälga jääma 
4. silmad avanesid....... olukorrast õigesti aru saama 
5. säh sulle kooki moosiga...... ootamatu ebaõnn 
 
28. Pärnu on suvepealinn, Otepää on talvepealinn. Mis pealinnaks nimetati sel 
suvel vallavolikogu otsusega Rapla linn? 
Vastus: Korvpallipealinn  
http://raplamaa.ee/2017/06/raplast-saab-korvpallipealinn/ 
 
29. Kes hakkab ERMi juhtima 2018. aasta kevadel?  
Vastus: Praegune riigikontrolör Alar Karis 

http://raplamaa.ee/2017/06/raplast-saab-korvpallipealinn/


http://www.err.ee/639066/eesti-rahva-muuseumi-direktoriks-sai-alar-karis 
 
30. Mis on/oli Laste Vabariik? Millal nähti teda Raplamaal? 
Vastus:  Laste ja noorte kultuuriaasta elamustuur Laste Vabariik liigub ringi 
ratastel ning ühendab endas teatri, mängu ja töötoad. Igas peatuspaigas saab 
näha uut lasteetendust Eesti Vabariigi sünnipäevaks valmistumisest, avastada 
Eestit omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte 
erksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval on oodatud oma 
etteastetega üles astuma kohalikud lapsed ja noored! Laste Vabariik on kõigile 
mõistagi tasuta! 
Tuuri peatused olid: 11. juulil Kohilas, 4. aug. Märjamaal ja 5. aug. Raplas. 
http://minaka.ee/laste-vabariik/sisukirjeldus/ 
 
31. Millises maakonnas asub Kalevipoja teemapark?   
 Vastus: Kalevipoja teemapark asub Jõgevamaal Kääpa külas, kus  Kalevipoeg 
muistendi kohaselt kündis oma vaod. 
 
 
LÕPP 
Astrid Lindgren`s World 
https://www.youtube.com/watch?v=s5UixZFrGjo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.err.ee/639066/eesti-rahva-muuseumi-direktoriks-sai-alar-karis
http://minaka.ee/laste-vabariik/sisukirjeldus/
https://www.youtube.com/watch?v=s5UixZFrGjo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netikirjariin 2016/17 küsimused/vastused                                                                                           
 

 
15. veebruar 2017 
 
1) Kirjastuse Draakon & Kuu kodulehel auhinnatud raamatute nimekirjas on üks 
kirjanik, kelle raama-tutest on auhinnatud kaks raamatut. Üht neist nimetas 
lastekirjanduse keskus 2016. aasta üheks kuu-raamatuks ja teist 2013. aasta 
üheks kuuraamatuks. Nimeta kirjanik ja nende kahe raamatu pealkiri!  3p 
 
Vastus: David Almond, „Minu nimi on Mina” ja „Poiss, kes ujus koos piraajadega” 
          
  
 
 
             
 
 
 
 
2) Jaanuari lõpus jagati Kohtla- Järve Kultuurikeskuses Eesti Kultuurkapitali 
aastapreemiaid 2016. aasta tegevuse eest. Kes sai kirjanduse sihtkapitali 
elutööpreemia? 1p 
 
Vastus: elutööpreemia sai Heljo Mänd  
 
3) Nimeta raamatute pealkiri, mille eest Aino Pervik on saanud Aasta Rosina 
auhinna 2010. aastal ja Nukitsa III preemia 2004. aastal. 2p      
 
Vastus: Aasta Rosin 2010- „  Ühes väikses veidras linnas, Nukitsa III preemia 
2004, Paula sarja lood    
4) 2016. aasta lõpus ilmus Aino Pervikult veel üks lasteraamat. Pildid joonistas 
noor ja andekas Gerda Märtens. Nimeta pealkiri! 1p 
 
Vastus: Hädaoru kuningas  

 
 
 
 
 



 
 
5) Aino Perviku eluloos on fakt, mis seob teda meie maakonnaga. Mis? 1p   
 
Vastus: õppis Järvakandis 1939 - 1946   
 
6) Aino Pervik saab selle aasta 22.aprillil 85- aastaseks.Nimeta tema kirjutatud 
tuntud lasteraamatu pealkiri, mille esmailmumisest möödub sel aastal 35 aastat? 
1p 
 
Vastus: „Arabella, mereröövli tütar” esmailmumisest möödub 35 aastat   
 
 
 
 
 
 
Raamatuküsimused: 
 
5. -6. klass: David Walliams „Hirmus õudne hambaarst”  
 
7. Mida tegi Hambanõid nii paljude hammastega? 1p 
 
Vastus: ehitas nõiakoobast ( lk. 286)  
 
8. Mille koostisosad on konnalima, prussakamunad, soolatüükad, kassiokse, 
jänesepabulad jm. ? 1p 
 
Vasus: hambapasta retsepti koostisosad ( lk.279)  
 
9. Kes raamatu tegelastest oli tõeliselt andekas jutuvestja? Tavaliselt alustas ta 
nii :”Kuula, ma räägin nüüd sulle, kutsikas, ...........” 1p 
 
Vastus: Alfie isa  
 
 
 7. -8. klass: Jean- Claude Mourlevat „Ookeani kutse” 
 
7. Raamatu peategelasteks on 7 venda. Kõige noorem on 10-aastane Yann, kes 
on tumm ja väikest kasvu. Mis on teiste vendade puhul eriline? 
 
Vastus: kõik on kaksikud: Fabien ja Remy, Pierre ja Paul, Victor ja Max 1p 
 
8. Nimeta täpne koht, mis on poiste põgenemise sihiks? 
 
Vasus. Atlandi ookean 1p. 
 
9. Kirjastus Draakon & Kuu on väikekirjastus, mis avas uksed 2000. aastal. 
Raamatu „Ookeani kutse” autor Jean- Claude Mourlevat on silmapaistev 
prantsuse lastekirjanik. Ta on käinud ka Eestis, osaledes ühel kirjandusfestivalil. 
Mis aastal ja mis festivalil osales Jean- Claude Mourlevat?  2p 

 
Vastus: Jean- Claude Mourlevat osales kirjandusfestivalil Head Read 
noortekirjanduse vestlusringis 2015. aasta mais.  



 
 
 
 
 
 
Infootsing: 
 
5.- 6. klass:  
 
10. Leia rahvusraamatukogu digiarhiivist DIGAR  millal ilmus esimene kuke - 
aabits ja kes on selle autor? 2 p 
 
Vastus: esimene kuke aabits ilmus 1890 August Buschi sulest. 
 
11. 2015. aastal ilmus reisikiri „Bulgaaria - Sunny Beach”. Mis sarja raamat 
kuulub ja mitu raamatut on küsitud sarjas kokku ilmunud? (RIKSWEB) 2 p 
 
Vastus: sari Sõitsin... ,  sarjas on kokku ilmunud 4 raamatut. 
 
7.- 8. klass:  
 
10. 2015. aastal ilmus Äripäeva kirjastuselt veebidisaini käsiraamat. Nimeta  
teose autor ja  pealkiri. Mitmest raamatukogust seda leida võib? (e-kataloog 
RIKSWEB) 3 p 
 
Vastus: Guy Kawasaki „Sotsiaalmeedia kunst: näpunäiteid oskuslikuks 
kasutamiseks” ; leidub 3 Raplamaa raamatukogus.  
 
 
11.Mitu raamatut leiad DIGARI arhiivist Raplamaa matkaradade kohta. Kes on 
nende autoriks ja mis sarja raamatud kuuluvad? 3 p 
 
Vastus: DIGARIst leiad 2 raamatut Raplamaa matkaradade kohta: „ Raplamaa : 
Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. Loometsade riik” ja „Harjumaa - Raplamaa : 
Kohila karstivaldkond : Kose, Kohila”.  Autoriks on Pakri Looduskeskus ja 
raamatud kuuluvad loodusmälestiste sarja. 
12.  

 
Nimeta fotol olev mees, kes sai hiljuti kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupilt 
elutööpreemia! 
Nimeta tema tegevusalad!  Muuhulgas on ta kirjutanud oma lapsepõlvest 
mälestusteraamatu, mida vanast ajast huvituv lapski lugeda võib. Kirjuta raamatu 
pealkiri!  3 p 
 
 
Vastus: ÜLO VOOGLAID -  sotsiaalteadlane, haridustegelane, poliitik; raamat 
„Vanaisa”   
 
 
13. Kes on see Raplast pärit muusik, kes võitis ühes kategoorias „Eesti 
muusikaauhinnad 2017”? 
Mis kategoorias? Tema debüütalbumi inglisekeelne pealkiri on „Breathe”. Kuidas 
on plaadi eestikeelne pealkiri?  3 p 



 
Vastus: Mick Pedaja, Aasta Alternatiiv/indiealbum, Hingake 
http://www.muusikaauhinnad.eu/voitjad-2017/ 
 
14. Nimeta autor ja raamatu pealkiri, millel põhineb film „November”! 2 p 
 
Vastus: Andrus Kivirähk,  Rehepapp ehk November 
http://www.kinosoprus.ee/et/movie/november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Rahuloluküsitlus 
 

Palun anna meile tagasisidet, kuidas jäid rahule mänguga: 

- kas soovite, et mäng jätkuks? 

- kas ja mis muutusi võiks teha mängu formaadis? 

- kas videoklippide tegemine on jõukohane ja huvitav ülesanne, pakkuge 

järgmise ülesande pealkiri? 

- mis meeldis/ ei meeldinud? 

- kuidas hindad ülesannete keerukust? 

veel ettepanekuid, mõtteid.... ? 

Oled jõudnud eduka lõpuni ja jäänud on vaid üksainus pingutus - video. Jääme 

põnevusega ootama vaimukaid ja huvitavaid videoklippe! Kohtumiseni 30.märtsil 

Rapla Kultuurikeskuses (täpsem info tuleb kodulehel). 

 
Aitäh! 
 
 
LÕPP 
 
Vaatamiseks, kuulamiseks pakume seekord: 
 
 Aino Perviku raamatu „Hädaoru kuningas” pilte. Illustreerija Gerda Märtens on 
õppinud raamatukujundamist ka Itaalias ja on seal saanud hea tunnustuse 
www.youtube.com/watch?v=fEUFPNpi9Co 
 
Ja  Kunksmoori ravimi laulu 1992. aasta ETV telelavastusest „Kunksmoor”  
www.youtube.com/watch?v=gU6ajFXfcwA 
 
Jõuate veel osaleda ülemaailmses Eesti laste kultuuriküsitluses „Mina ka!” 

http://www.muusikaauhinnad.eu/voitjad-2017/
http://www.kinosoprus.ee/et/movie/november
http://www.youtube.com/watch?v=fEUFPNpi9Co
http://www.youtube.com/watch?v=gU6ajFXfcwA


http://minaka.ee/teema-aasta/kysitlus/ 
 
 
 
 
 
 
 
Huvitav fakt on see, et Aino Perviku raamatu „Hädaoru kuningas” illustreerija 
Gerda Märtens on õppinud illustreerimist ka Itaalias ja on seal saanud hea 
tunnustuse 
 
kas soovite, et mäng jätkuks 
kas ja mis muutusi võiks teha mängu formaadis 
kas videoklippide tegemine on jõukohane ja huvitav ülesanne, pakkuge järgmise 
ülesande pealkiri 
mis meeldis/ ei meeldinud 
kuidas hindad ülesannete keerukust 
 
Aitäh! 
Ootame vaimukaid ja huvitavaid videoklippe! Kohtumiseni 30.märtsil Rapla 
Kultuurikeskuses (täpsem info tuleb kodulehel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. jaanuar 2017 
 
1) Kes on Ilmar Trulli raamatutesse pildid joonistanud?  1p 
 
Vastus: pildid on joonistanud autor ise 
 
2) Millisele Andrus Kivirähki ja Jaanus Vaiksoo raamatule on pildid joonistanud 
Ilmar Trull? 2p 

http://minaka.ee/teema-aasta/kysitlus/


 
Vastus: Jaanus Vaiksoo. Neli hommikut ja üks õhtu (Avita, 2000) 
Andrus Kivirähk. Sirli, Siim ja saladused (Varrak, 1999)     
 
 
3) Ilmar Trulli loomingut on tunnustatud mitmete auhindadega. Millise auhinnaga 
on tema loomingut pärjatud lausa neljal korral? 1p 
 
Vastus: K. E. Söödi lasteluule auhind ( 1997, 2005, 2007, 2012)  
 
  
4) Ilmar Trull on luuletaja, illustraator, karikaturist, humorist, aga tal on veel üks 
huviala. Aastatel 1993- 1996 töötas ta selle huvialaga seotud töökohas.   2p 
1. Mis on see huviala?  
2. Nimeta töökoht! 
 
Vastus: 1. Ristsõnade koostaja  2. Töötas aastatel 1993- 1996 
ristsõnaajakirja „Ristik” peatoimetajana   
 
            
5) Trulli luulekogude pealkirjades on midagi ühist. 1p+ 3p 
    1.  Mis? 
    2. Kirjuta vastusesse kolm Ilmar Trulli laste  luulekogu pealkirja, milles sisaldub 
see ühine   tunnus/ sõna! 
 
Vastus: enamikes pealkirjades sisaldub looma või linnu nimi  
 
Jänese valitud palitud (Tammerraamat, 2016) 
Rähni ravi (Tammerraamat, 2015, 2016, koondkogu) 
Tuvi jalutab (Varrak, 2012) 
Väike viisakas kärbes (Varrak, 2011) 
Kaelkirjak ja tähed (TEA Kirjastus, 2010) 
Hiire pidu (TEA Kirjastus, 2009) 
Musta kassi mumba (Eesti Ekspressi Kirjastus, 2006) 
Iseloomuga loom (Eesti Ekspressi Kirjastus, 2005) 
 
 
 
6) Kes on 2017. aastal Eestis  3 p 
 - aasta loom, 
 - aasta lind, 
 - aasta puu?        
 
Vastus: metskits, turteltuvi, viirpuu 
 
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/f5ab114a-
435b-4fcf-9069-a4db527b9473/2017-aasta-loom-on-metskits 
 
http://novaator.err.ee/v/loodus/8a7ea26c-e523-4c7c-bf08-
ba0859393bec/aasta-lind-2017-on-turteltuvi 
 
http://www.loodusajakiri.ee/2017-on-viirpuu-aasta/ 
 
7) Mis on 2017. aasta suvel toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo pealkiri? 

http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/f5ab114a-435b-4fcf-9069-a4db527b9473/2017-aasta-loom-on-metskits
http://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/f5ab114a-435b-4fcf-9069-a4db527b9473/2017-aasta-loom-on-metskits
http://novaator.err.ee/v/loodus/8a7ea26c-e523-4c7c-bf08-ba0859393bec/aasta-lind-2017-on-turteltuvi
http://novaator.err.ee/v/loodus/8a7ea26c-e523-4c7c-bf08-ba0859393bec/aasta-lind-2017-on-turteltuvi
http://www.loodusajakiri.ee/2017-on-viirpuu-aasta/


    Tantsijate kõrval jutustavad lugusid kolm laulvat peategelast. Nimeta need peo 
kolm peategelast! 
    ( ärge nimetage osatäitjate nimesid)  4 p 
 
Vastus: laulu- ja tantsupeo pealkiri on „Mina jään”, tegelased on Koit, 
Hämarik ja Vanaisa  
 

8) Mis on laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause?  1p 

Vastus:  Mina ka!  

9) See ansambel võitis konkursi Noortebänd 2016. Eile algas bändi 

plaadiesitlustuur Raplas ja lõpeb 4. veebruaril Tallinnas. 

Nimeta bänd ning  selles osalevate noorte muusikute nimed! Kust on ansambel 

pärit?  5 p 

Vastus: The Notes on pärit Raplast, liikmed: Kõu Kaur, Helar Tappo ja 

Markus Bachmann.  

Infootsing:  

5.-6. klass: 

10) Milline Ilmar Trulli raamat on loetav digiarhiivis Digar. Nimeta pealkiri ! Mille 
poolest on see raamat eriline ? Kasuta DIGARIT http://www.digar.ee/arhiiv  2 p   
 
Vastus: Imar Trull „Tantsiv kaamel” ; raamat on eesti ja vene keeles.  
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/22013 
 
 

11) Mitu Andrus Kivirähi lasteraamatut on ilmunud heliraamatuna? Kasuta 

Webriksi http://raplamaa.webriks.ee/   1 p 

Vastus:  5  

Otsingu teostus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digar.ee/arhiiv
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/22013
http://raplamaa.webriks.ee/


 

 

7.-8. klass:  

10) 1879 aastal ilmus kirjastaja E. Sieslackilt 3  Charles Perrault lasteraamatut.  
Kasuta DIGARIT http://www.digar.ee/arhiiv 4 p 
 
1) Nimeta pealkirjad 
2) Kes on need eestindanud?  
 
Vastus: 1879. aastal ilmusid Charles Perrault raamatud  „Tuhaneitsi”, 
„Saabastega kass”, „Pöialpoiss” . Need on eestindanud Matthias Johann 
Eisen.   
 
Otsingu teostus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) See Raplamaa juurtega lendur kirjutas mullu  oma mälestuste raamatu? 

Kellega on tegu ja mis on raamatu pealkiri? Kasuta Webriksi 

http://raplamaa.webriks.ee/   2 p  

Vastus: Raivo Kask „Lendur”, 2016  

Otsingu teostus:  

 

 

 

 

 

 

http://www.digar.ee/arhiiv
http://raplamaa.webriks.ee/


 

 

 

 

 

12) Eesti keel: 

5.-6. klass:  

Millises kuus tähistatakse järgnevaid rahvakalendri tähtpäevi? Täitke 

lüngad.  Iga õige kuu annab 0,5 punkti (2p). 

Pärtlipäeva tähistatakse augustikuus, simunapäeva tähistatakse oktoobrikuus, 

urbanipäeva tähistatakse maikuus, taliharjapäeva tähistatakse jaanuarikuus. 

 

Vastus: Õiged variandid on tekstis värviliselt toodud 

 

13) Märkige ära õige loetelud.  Iga õigesti märgitud loetelu annab 1 punkti 

(3p). 

 

1) Milline loetelu koosneb ainult kevadistest tähtpäevadest?  

a) tõnisepäev, taliharjapäev, urbanipäev 

b) jüripäev, paastumaarjapäev, volbripäev 

c) peetripäev, andresepäev, nigulapäev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Milline loetelu koosneb ainult talvistest tähtpäevadest? 



a) Jüripäev, markusepäev, jaanipäev 

b) Nigulapäev, urbanipäev, viidipäev 

c) Peetripäev, tõnisepäev, madisepäev 

 

3) Milline loetelu koosneb ainult suvistest tähtpäevadest? 

a) maretapäev, annepäev, seitsmevennapäev 

b) jakobipäev, pärtlipäev, madisepäev 

c) mihklipäev, volbripäev, hingedepäev 

 

 

Vastus:  Õige variant ära märgitud eespool. Madisepäevi on kaks: sügisene 

(21.september) ja talvine (24.veebruar).   

Vastused http://www.folklore.ee/Berta/kalender.php ja leiab ka mujalt internetist. 

 

7.-8. klass: 

12) Asendage siin loetletud inimeste perekonnanimed samasisulise 

tänapäevasema vastega.  

Iga õige vastus annab 0, 5 punkti. 

Näiteks: Laine Pikkõrv – Laine Jänes 

 Arno Susi - Arno HUNT 

 Madis Kõiv - Madis KASK 

 Aleksander Läte – Aleksander ALLIKAS 

 Aivo Lõhmus - Aivo PÄRN 

 Helle Niinemägi – Helle PÄRNAMÄGI 

 Priit Pedajas – Priit MÄND 

 Siiri Sisask – Siiri ÖÖBIK 

 Lehte Hainsalu – Lehte HEINSALU, vt tuli hain murdesõnastikust 

 Valev Uibopuu – Valev ÕUNAPUU, vt tuli uibu 

 Velly Verev – Velly PUNANE 

http://www.folklore.ee/Berta/kalender.php


 Henrik Visnapuu – Henrik KIRSIPUU 

 Tajo Kadajas – Tajo KADAKAS, vt tuli murdesõnastikust 

Vastused olemas õigekeelsussõnaraamatus eki.ee ja murdesõnastik on 

samal leheküljel. 

 

Raamatuküsimuste vastused 5.- 6. klassile: 

14) Viiu- Marie Fürstenberg „Mitte kaotada!”:   
 
a) Raamatu peategelase isa on kirjanik, mistõttu palutakse Reenal kirjutada 
lühinäidend kooli halloweeni- peole. Ka raamatu autori isa on kirjanik. Kes? 
 1p 
 
Vastus: Paul- Eerik Rummo  http://www.hiiuleht.ee/2015/04/siin-on-inimeste-
markamise-aega/ 
 
b) Paula ja ta venna ühised sünnipäevapeod on stiilipeod mingi vana 
teatrietenduse või filmi järgi. Mis on seekordse stiilipeo teemaks? 1p 
 
Vastus: Kunksmoor (lk. 61)  
 
c) Papitüki nurgale kirjutas Reena suurte trükitähtedega MITTE KAOTADA! Mis 
oli papitükile veel kirjutatud, mida ei tohtinud ära kaotada? 1p 
 
Vastus: Gustav kirjutas sellele oma meiliaadressi ( lk. 10-131)  

 

Raamatuküsimuste vastused 7.-8. klassile:  

13) R. J. Palacio „Ime”:   
 
1) Kes on kes Auggiele? Vali alt sulgudest sobiv vaste!  iga õige 0,5p 
 Olivia, Jack Will,  Justin, Summer, Daisy, Julian 
(poiss koduklassist, pere koer, tõeline sõber koolis, õde, õe peigmees, sõber 
klassikaaslane koduklassist) 
 
Vastus:  
 Olivia- õde  
Jack Will- sõber klassikaaslane koduklassist 
Justin- Olivia peigmees 
Summer- tõeline sõber koolist 
Daisy- pere koer 
Julian- poiss koduklassist   
 

LÕPP 

1) Tutvuge laste ja noorte kultuuriaasta 2017 tegemistega! Jõuate osaleda ka 

ideekonkursil „50 ideed”. 

http://www.hiiuleht.ee/2015/04/siin-on-inimeste-markamise-aega/
http://www.hiiuleht.ee/2015/04/siin-on-inimeste-markamise-aega/


https://wwwkul.rik.ee/et/laste-ja-noorte-kultuuriaasta-2017 

2) Tublid! Seekordne mäng on läbi. Lõpetuseks loeb Ilmar Trull teile üht oma 

luuletust. 

 http://etv.err.ee/v/kultuurisaated/kirjandusministeerium/videod/e12b9fc8-629f-
4da4-a72c-475b3dbe5924 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
ester+ teraspoiss 
 
 
 

 
14. detsember 2016 

 
 
1. Kuidas on seotud Reeli Reinaus Rapla maakonnaga?  1 p 
 
Vastus: aastatel 1984-1996 õppis ta Kohila Gümnaasiumis   
 
2. Sarjas „Tänapäeva noorsooromaan” on Reili Reinausi neli noorteraamatut 
võitnud auhinnalisi kohti. Kirjuta nende raamatute pealkirjad!  4p 
 
Vastus:  
2014 II koht „Suhkrust ja jahust” 
2011 II koht „Nahka kriipivad nädalad” ja III koht „Vaevatud” 
2009 I koht „Must vares”  
 
3.  Reili Reinausi esimene lasteraamat ilmus 2008. aastal sarjas „Minu esimene 
raamat”. Mis on selle raamatu pealkiri?   1p 
 
Vastus: „Saladuslik päevik”  
 
4. Meie maakonnas on 2 muuseumi, mille nimes esineb sõna TALU. Nimeta 
need! 2 p 
 Vastus: Mahtra Talurahvamuuseum, Sillaotsa Talumuuseum.   
  
Arvesse ei lähe Luhtre talu muuseumituba 
 
5. 1. detsembril 2016 anti järjekordselt Eesti Lastekirjanduse Keskuses üle Aasta 
Rosina auhind aasta kõige omanäolisemale lasteraamatule. Mis on raamatu 
pealkiri, kes on raamatu kirjanik ja kunstnik?  3p 

 
     Vastus: Triinu Laane „Vana katkine kass”, pildid on joonistanud Anne 
Pikkov  
 
 
 
 

https://wwwkul.rik.ee/et/laste-ja-noorte-kultuuriaasta-2017
http://etv.err.ee/v/kultuurisaated/kirjandusministeerium/videod/e12b9fc8-629f-4da4-a72c-475b3dbe5924
http://etv.err.ee/v/kultuurisaated/kirjandusministeerium/videod/e12b9fc8-629f-4da4-a72c-475b3dbe5924


6.  Leidke Estonia teatri detsembrikuu mängukavast 3 lastele mõeldud etendust! 
Kirjutage nende etenduste täpsed pealkirjad! Märksõnad on propeller, punane 
müts, sini-valge triibuline.  3 p 
 
Vastus: Karlsson katuselt, Punamütsike ja seitse pöialpoissi, Sipsik ja vana 
aja asjad  
 
 
7. Üks peaosatäitja on pärit Raplamaalt. Kes? 
http://www.opera.ee/lavastus/karlsson-katuselt/  1 p  
 
Vastus: Väikevenda mängib Mikk Jürjens  
 
 
 
8.   Raamatuküsimuste vastused 5.- 6. klassile : 
 
1) Kate DiCamillo „Kõik Winn-Dixie pärast”:   
 

 Peategelasel Opalil on veel üks eesnimi. Milline? Miks pandi just selline 
eesnimi? 2p 

       
Vastus: India, sest isa oli enne tütre sündi Indias misjonäriks (lk.11)  
 
 

 Kes on see oluline tegelane raamatus?  „See oli vana, kortsus, tumeda 
nahaga naine. Peas oli tal lai lilleline kübar ja suus mitte ainsatki hammast, 
aga nõiamoori moodi ta küll välja ei paistnud. Ta näis olevat väga lahke. 
Ja oli näha, et Winn-Dixiele meeldis ta samuti”. 1p 
 

      Vastus: Gloria Kolu (lk. 51)  
 
2) Kate DiCamillo „Tiiger virgub”:   
 

 Mille järgi sai peategelane Sixtus endale eesnime? 1p 
       
Vastus: Sixtuse kabeli järgi (ema-isa kohtusid seal esmakordselt, lk. 70) 
 

 Leia huvitavat teavet Sixtuse kabeli kohta! Kus riigis asub? Kes on 
laemaalingu ning altari seinamaali „Viimne kohtupäev” autor? 2p 

 
Vastus: asub Vatikanis,  autor on Michelangelo, laemaaling valmis aastatel 
1508-1512 
Vaata ka pilte Sixtuse kabeli kohta 
https://www.google.ee/webhp?sourceid=chrome- 
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sixtuse%20kabel  
          
 
7.- 8. klassile:  Sarah Moore Fitzgerald „Lootuse õunakook”  1p  
 
1) Kes tegelastest mõtleb või räägib Oscarist nii: „Meil oli kombeks iga päeva 
lõpul hilisõhtuti aknal istuda. Oscar erines kõigist, kellega ma iial olin kokku 
puutunud, ja kui tema oli mu sõber, polnud miski häiriv ega keeruline. Kõik oli 
lihtne, meeldiv ja lõbus. Kõigel oli mõte sees.” 

http://www.opera.ee/lavastus/karlsson-katuselt/


 
Vastus: Meg (lk.28)  
 
2) „Ma tean, et ta tuleb tagasi. Meie töö on leida, kus see koht on, ja teha, mis 
vaja, et aidata tal koju tulla.” 1p 
 
Vastus: vend Stevie (lk. 21)  
 
 
9. Infootsing: 
 
5-6 klass: 
 
Leia Rikswebist ajakirjad, mis algavad „Imeline.....” Nimeta  ajakirjade pealkirjad. 
2p  
 
Vastus: „Imeline Teadus” ja „Imeline Ajalugu”   
Lahenduskäik: Täpsem otsing-pealkirjaks imeline ja määratleda keele(eesti) 
ja ühikuga(ajakiri)  
 
7-8 klass:   
 
Leia Rikswebist norra kirjaniku raamat filosoofia ajaloost? Nimeta autor ja 
raamatu pealkiri.  2p 
 
Vastus:  Jostein Gaarder „ Sofie maailm”   
Lahenduskäik: täpsem otsing- märksõnadeks norra ja filosoofia ajalugu, 
ühikuks trükitud raamat  
 
 
10.  Kes on Anu Lamp? Mille eest tunnustati Anu Lampi 8. detsembril 2016? Mis 
tunnustuse ta sai?  3 p 
       
Vastus:  
- Anu Lamp on eesti näitleja. 
- Suunamise eest Eesti ajaloo ja kultuuri suurmeeste elulugude 

tundmaõppimisele ning eesti kirjandusloo tüvitekstide esitamisele, eriti 

silmas pidades tema rolli lavastuste "Elagu, mis põletab", "... ja Sõna sai 

lihaks", ning "Keskööpäike" loomisel. 

- Eesti Rahvuskultuuri Fondi Kristi ja Siim Kallase fondi stipendium 

http://kultuur.err.ee/v/teater/5b6a5f1b-aeaf-48ce-ac91-5ceefe8ab1e0/kristi-
ja-siim-kallase-fondi-stipendiumi-palvib-anu-lamp 
 
11. eesti keel: 
 
5.-6. klass: 

Parandage algustähevead.  5 p 

21. detsembrit peetakse toomapäevaks. Vanad eestlased valmistasid kaltsunuku 

ehk tahma-toomase, mis viidi pimeduse varjus teise peresse. Tavaliselt rändas 

http://kultuur.err.ee/v/teater/5b6a5f1b-aeaf-48ce-ac91-5ceefe8ab1e0/kristi-ja-siim-kallase-fondi-stipendiumi-palvib-anu-lamp
http://kultuur.err.ee/v/teater/5b6a5f1b-aeaf-48ce-ac91-5ceefe8ab1e0/kristi-ja-siim-kallase-fondi-stipendiumi-palvib-anu-lamp


tahma-toomas uue aasta saabumiseni ukse tagant ukse taha ja märgistas pere, 

kelle ukse tagant ta uusaastahommikul leiti, kui laisa, lohaka ja räpase. 

Nii soomes, karjalas kui ka eestis toodi jõulude aegu tuppa õlgi.  

1441. aastal püstitati tallinna keskväljakule väljakukuusk. Suurte linnakuuskede 

püstitamine algas 20. sajandi alguses ja näiteks ameerikas süüdati rahvuslik 

jõulupuu alles 1923. aastal valge maja ees.  

Jõulukaarte hakati valmistama inglismaal 1843.aastal. Jõulukaarte hakati eestis 

saatma 1870. aastatel. Sageli kirjutatakse jõulukaardile „Häid jõule!“. 

Vastus: Parandage algustähevead. 5 p. Iga õigesti parandatud nimi annab 

0,5 punkti. Kui on sõnu valesti parandatud, nt Jõulud, siis võetakse 0,5 

punkti maha. Miinustesse ei minda. Võib juhtuda, et õigesti parandatud ja 

valesti parandatud sõnu on võrdselt, siis jääb tulemus ikkagi nulliks. 

21. detsembrit peetakse toomapäevaks. Vanad eestlased valmistasid 

kaltsunuku ehk Tahma-Toomase , mis viidi pimeduse varjus teise peresse. 

Tavaliselt rändas Tahma-Toomas uue aasta saabumiseni ukse tagant ukse 

taha ja märgistas pere, kelle ukse tagant ta uusaastahommikul leiti, kui 

laisa, lohaka ja räpase. 

Nii Soomes, Karjalas kui ka Eestis toodi jõulude aegu tuppa õlgi.  

1441.aastal püstitati Tallinna keskväljakule väljakukuusk.Suurte 

linnakuuskede püstitamine algas 20.sajandi alguses ja näiteks Ameerikas 

süüdati rahvuslik jõulupuu alles 1923.aastal Valge Maja ees.  

Jõulukaarte hakati valmistama Inglismaal 1843.aastal. Jõulukaarte hakati 

Eestis saatma 1870.aastatel. Sageli kirjutatakse jõulukaardile „Häid jõule!“. 

7.- 8. klass: 

Parandage algustähevead ja lisage puuduvad kirjavahemärgid. 10 p 

21 detsembrit peetakse toomapäevaks. Vanad eestlased valmistasid kaltsunuku 

ehk tahma-toomase mis viidi pimeduse varjus teise peresse. Tavaliselt rändas 

tahma-toomas uue aasta saabumiseni ukse tagant ukse taha ja märgistas pere 

kelle ukse tagant ta uusaastahommikul leiti, kui laisa lohaka ja räpase. 

Nii soomes karjalas kui ka eestis toodi jõulude aegu tuppa õlgi.  

1441 aastal püstitati tallinna keskväljakule väljakukuusk.Suurte linnakuuskede 



püstitamine algas 20 sajandi alguses ja näiteks ameerikas süüdati rahvuslik 

jõulupuu alles 1923 aastal valge maja ees.  

Jõulukaarte hakati valmistama inglismaal 1843 aastal. Jõulukaarte hakati eestis 

saatma 1870 aastatel. Sageli kirjutatakse jõulukaardile „Häid jõule!“. 

Vastus: Parandage algustähevead. 10 punkti.  Iga õigesti parandatud nimi 

annab 0,5 punkti.  Iga õigesti lisatud kirjavahemärk annab 0,5 punkti. Kui 

on sõnu valesti parandatud, nt Jõulud, siis võetakse 0,5 punkti maha. 

Miinustesse ei minda. Sama kehtib ka kirjavahemärkide kohta. Võib juhtuda, 

et õigesti parandatud ja valesti parandatud sõnu on võrdselt, siis jääb. 

21. detsembrit peetakse toomapäevaks. Vanad eestlased valmistasid 

kaltsunuku ehk Tahma-Toomase , mis viidi pimeduse varjus teise peresse. 

Tavaliselt rändas Tahma-Toomas uue aasta saabumiseni ukse tagant ukse 

taha ja märgistas pere, kelle ukse tagant ta uusaastahommikul leiti, kui 

laisa, lohaka ja räpase. 

Nii Soomes, Karjalas kui ka Eestis toodi jõulude aegu tuppa õlgi.  

1441. aastal püstitati Tallinna keskväljakule väljakukuusk.Suurte 

linnakuuskede püstitamine algas 20. sajandi alguses ja näiteks Ameerikas 

süüdati rahvuslik jõulupuu alles 1923. aastal Valge Maja ees.  

Jõulukaarte hakati valmistama Inglismaal 1843.aastal. Jõulukaarte hakati 

Eestis saatma 1870.aastatel. Sageli kirjutatakse jõulukaardile „Häid jõule!“. 

(Tekst on võetud leheküljelt „Berta. Eesti rahvakalendri tähtpäevade 

andmebaas“ http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-joulud.php ) 

16.november, 2016 
 
 
1) Nimeta ajalehti, ajakirju, mille juures Jaan Rannap töötas ajakirjaniku või 
toimetajana! 3p 
 
Vastus: Töötas aastast 1952 lastelehe Säde ja 1955–77 ajakirja Pioneer 
toimetuses, oli aastast 1977 ajakirja Täheke vanemtoimetaja.   
 
2) Mis sugulus on Jaan Rannapil pianisti ja helilooja Rein Rannapiga? 1p 
 
Vastus:Jaan Rannap on Rein Rannapi (sünd.1953.a.) onu.  
 
3) Mis aastal ja mis raamatuga on Jaan Rannap võitnud Kultuurkapitali 
lastekirjanduse preemia? Kasuta Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehte! 4p 
 
Vastus:  

http://www.folklore.ee/Berta/tahtpaev-joulud.php
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/s%E4de2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/pioneer_(lasteajakiri)1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/t%E4heke3


1972- „Jefreitor Jõmm” 
2004- „Nelja nimega koer”   
 
4) Kus asub Jaan Rannapile pühendatud pink? 1p 
 
Vastus: Kosel  
 
5) Mis teatris asub Ferdinandi saal? Mis toimus selles teatris 13. novembril?  2p 
       
Vastus: NUKUteater. Avati NUKU uuenenud maja ja muueumi laienenud 
ekspositsioon. (Olid erinevad etendused ja ekskursioonid)  http://www.nuku.ee/ 
 
6) Kellele või millele määras Eesti Kultuuri Koda peaauhinna konkursil Kultuuri 
Tegu 2016?  3p 
       
Vastus: ETV2 kultuurisaade Plekktrumm. Saatejuht Joonas Hellerma. 
 
http://www.sirp.ee/online-uudised/kultuuri-tegu-2016-on-etv2-kultuurisaade-
plekktrumm/ 
http://etv2.err.ee/l/kultuur/plekktrumm 
 
JÄRGNEVAD 8 KÜSIMUST ON  VASTAVALT KLASSILE ! 
 
Küsimused 5. -6. klassile:  
 
7) Eesti keeles on ilmunud  tema raamatud „Tuule vari”, „Ingli mäng” jt ning lisaks 
üks raamat noortele. Kes on see hispaania kirjanik ja mis nime kannab tema 
noorteraamat.  Otsimiseks kasuta RIKSWEBi (http://raplamaa.webriks.ee/) 2p 
 
Vastus: Carlos Ruiz Zafón  „Uduprints”  
Lahenduskäik: otsida üles nt „Tuule vari”, valida kirjaniku nimi, millega kuvatakse 
tema teosed. 

  
  
  
 8) Nõod Karlssonid veedavad suvesid tädi Frida juures saarel. Kus? 

Nimeta riik ja saare nimi! 
 (Katarina Mazetti „Kummitused ja spioonid”) 2p 
  
 Vastus: Rootsi, Pütisaare  
  
 9) Alex valmistab kaaslastele maitsvaid galette. Mis jahust neid 

valmistatakse? 1p 
 (Katarina Mazetti „Kummitused ja spioonid”)  
  
 Vastus: riisi-, tatra- või maisijahust  
  
 10) Kes on Kimmu?  (Katarina Mazetti „Kummitused ja spioonid”) 1p  
  
 Vastus: Julia õde Daniella  

 
11) eesti keel: leidke järgmistele sõnadele üks õige tähendus, joonige see alla. 
7p 
 

http://www.nuku.ee/
http://www.sirp.ee/online-uudised/kultuuri-tegu-2016-on-etv2-kultuurisaade-plekktrumm/
http://www.sirp.ee/online-uudised/kultuuri-tegu-2016-on-etv2-kultuurisaade-plekktrumm/
http://etv2.err.ee/l/kultuur/plekktrumm
http://raplamaa.webriks.ee/


 Tüüne – tasane; ihne; tüse 

 Õõv – õudukas; õudus; õõnsus 

 Mullu – muinasajal; muuseas; möödunud aastal 

 Kehutama – õhutama; kuhjama; kohendama 

 Paimendama – painduma; karjatama; jätkama 

 Rüsitund – rahvarüsin; tipptund; jääkuhjatis 

 Hahk – ähmasus; tuhkjashall; ebamäärasus 

Vastused: „Eesti keele seletav sõnaraamat“. Iga õige vastus annab 1 punkti 

 Tüüne –tasane; ihne; tüse 

 Õõv – õudukas; õudus; õõnsus 

 Mullu – muinasajal; muuseas; möödunud aastal 

 Kehutama – õhutama, kuhjama; kohendama 

 Paimendama – painduma; karjatama; jätkama 

 Rüsitund – rahvarüsin; tipptund; jääkuhjatis 

 Hahk – ähmasus; tuhkjashall; ebamäärasus 

 
Küsimused 7. - 8. klassile: 
 
7)Leia e-kataloog ESTRi (https://www.ester.ee/search~S1*est) liitotsingu abil 
Sun Publishingi välja antav võrguteavik. Mis on ajakirja nimi ?,  kust leiad selle e-
versiooni ? Ja kellest on selles ajakirjas juttu ? 3p 
 
Vastus:  ajakiri „Putukad”, mille leiad DIGARist (Rahvusraamatukogu digiarhiiv). 
Selles räägitakse skorpionitest. 
Lahenduskäik: Liitotsingusse sisestada sõna väljale võrguteavik ja Sun 
Publishing. Päringu  tulemiks  saame ajakirja „Putukad” ja viite DIGARI 
täistekstile. Laadides alla ajakirja pdfi saame teada, et ajakirjas on juttu 
skorpionitest. 

 
  
   
  
 8) Kui vanaks sai Stella päeval kui ema saladuslikult kaduma jäi? (Kristi 

Piiper „Tõde või tegu”) 
  
 Vastus: 14- aastaseks 1p 
  
 9) Kes on Stella head sõbrad, kellega koos püütakse lahendada mitmeid 

keerulisi olukordi? (Kristi Piiper „Tõde või tegu”) 2p 
  
 Vastus: Kärt ja Johannes  
   
 10) Kes on tädi Asta tegelikult Stellale? (Kristi Piiper „Tõde või tegu”) 1p 
  
 Vastus: vanaema  

 



11)eesti keel: valige sulgudest sobiv sõna ja pange see õigesse vormi. 8p 

 

1.Öine taevas (tärlendama, ulmitama, surdama). 

2. ( Haln, jõõl, räige) häält ei suutnud keegi (einama, eirama, eivama). 

3. Et loeng oleks huvitavam, (nantma, osundama, tavima) lektor tuntud kirjanike 

mõtteteri. 

4. Seda unustatud traditsiooni on vaja (useldama, velmama, kavima). 

5. Õpilasesindus (kõrutama, käibama, kehutama) noori kaasa lööma 

heategevusel. 

6.Et isa oli heitnud puhkama, pidid lapsed (tibima, sorvama, kiiama).  

7. Kui väikesed asjahuvilised teid lausa ei sega, pole neid õige (kokkima, tavima, 

sürjutama). 

Vastused: iga õige vastus (sõna+vorm) annab 1 punkti.  

1.Öine taevas tärlendas või tärlendab. 

2. Räiget häält ei suutnud keegi eirata. 

3. Et loeng oleks huvitavam, osundas lektor tuntud kirjanike mõtteteri. ( Siin ei 

kasutata oleviku vormi) 

4. Seda unustatud traditsiooni on vaja velmata. 

5. Õpilasesindus kehutab või kehutas noori kaasa lööma heategevusel. 

6.Et isa oli heitnud puhkama, pidid lapsed tibima.  

7. Kui väikesed asjahuvilised teid lausa ei sega, pole neid õige sürjutada. 

12) Nimeta kuuraamat November 2016? 2p 
 
Vastus:  Lara Williamson „Poiss, kes seilas tugitoolis üle ookeani”  
 
13) Suurim rahvusvaheline laste- ja noortekirjanduse raamatukogu maailmas, 
Internationale Jugendbibliothek, on oma seekordsesse lasteraamatute kataloogi 
„The White Ravens 2016“ valinud kaks Eesti lasteraamatut. Nimeta raamatute 
pealkirjad ja autorid! 4p 
 
Vastus: Kertu Sillaste „Ei ole nii!“ (Päike ja Pilv, 2015) ja Kadri Hinrikuse ning 
Anu Kalmu „Taaniel Teine“ (Tammerraamat, 2015).   
 



14) Detsembrikuus ( 8. ja 9. dets.)  esietenduvad Rakvere, Pärnu Endla ja Vene 
teatris lastele mõeldud etendused. Vali üks teater ja nimeta selle lastele mõeldud 
esietenduse pealkiri! 1p 
 
Vastus: Rakvere teatris „Lärmisepa tänava Lota”, Endla teatris „Alice imedemaal”, 
Vene teatris „Muinasjutt tsaar Saltaanist”  
 
15)Raplamaa 2017. aasta kalender ühendab piltidel ja nende juurde kuuluvates 
lugudes kaks esmapilgul täiesti erinevat teemat. Nimeta need teemad! 2p 
 
Vastus: korvpall ja pärimuskultuur  
 
LÕPP 
 
Oled jõudnud eduka lõpuni. Seekord kutsume sind kaasa lööma Sipsiku reisile 
ümber maailma. Uuri lähemalt: https://ev100.ee/et/sipsiku-reis-umber-maailma 
 
 
 
oktoober 19.10.2016 
 
1. Mitu aastat möödub 2016. aastal  1)Roald Dahli sünnist, 2) raamatu”James ja 
hiigelvirsik” ilmumisest?  2 p. 
 
Vastus: 100, 55  
 

 2. Nimeta olevusi, kellega James kõrvitsas koos seikles ! iga õige 0,5 p. 
  

Vastus: rohutirts, ämblik, lepatriinu, jaaniuss, sajajalgne, vihmauss, 
siidiuss  
 
3. „Ja siis äkitselt... 
      kuid aeglaselt... 
      majesteetlikult...... 
      kerkis hiigelvirsik veest tilkudes ülespoole ja hakkas taeva suunas tõusma.” 
     (Roald Dahl „James ja hiigelvirsik” ) 
 
Kelle abil tõusis virsik lendu?  1 p. 
 
Vastus: kajakate abil   
 
4.Millisest riigist  alustab virsik oma lendu ja kuhu riiki maandub?  2 p. 
 
Vastus: Inglismaalt Ameerikasse 
 
5. Nimeta veel 3 Roald Dahli lasteraamatute pealkirja, milles esinevad  nimed 
George, Charlie või Danny. Kasuta e-kataloogi Riksweb! 
(http://raplamaa.webriks.ee/)  3 p. 
 
Vastus: Danny, maailma parim, Charlie ja šokolaadivabrik või Charlie ja 
Suur Klaaskabiin, George`i imeline arstirohi   
 
6. Leia järgmistele küsimustele vastused Eesti Lastekirjanduse Keskuse 
kodulehelt! 

https://ev100.ee/et/sipsiku-reis-umber-maailma
http://raplamaa.webriks.ee/


 
1) mis raamat valiti  september 2016  kuu  raamatuks? Nimeta autor ja pealkiri! 
2) selle  raamatu peategelane on leedu laste hulgas sama populaarne kui meie 
üks  raamatutegelane ...........(kes) ?  
3) mille eest antakse välja Muhvi auhinda? Kes sai Muhvi auhinna 2007.aastal?  
 
Vastus: 
1) Lina Žutaute „Kake Make ja Segaduse päkapikk” 2 p. 
2) Lotte  1 p. 
3) Muhvi auhind on Lastekirjanduse Keskuse loodud tunnustus parimale 
lastekirjandusalaste ja laste lugemise alaste artiklite autorile või tele- ja 
raadiosaadete juhile , Leelo Tungal- 2007  2 p. 
  
7. Mis on MAFF?  
Nimeta sel aastal kategoorias "Inimene ja loodus" parima operaatoritöö teinud 
Eesti autor ja tema töö pealkiri!  3 p. 
 
Vastus:  Matsalu loodusfilmide festival, Ants Tammik „Habras maailm”   
 
8. Raplamaal Pahkla küla lähedal on arvukalt suuri rändrahne. Neist suurimal ja 
tuntumal on koguni kaks nime. Nimeta need!  2 p. 
  
Vastus: Eestimaa kivide kuningas ehk Pahkla Suurkivi.  
 
9. Kes on need kolm eesti lastekirjanikku, kes kohtuvad sel aastal  20. – 25. 
oktoobrini New Yorgis ja Torontos kohaliku kogukonna ja lastega? 
 
Vastus: Janno Põldma, Heiki Ernits ja Kertu Sillaste. Vastuse leiad 
lastekirjanduse kodulehelt http://www.elk.ee/?p=22809  
 
10. Eesti keele küsimus 5.- 6. klassile: 

 

Moodusta nimedest g-tähega algavad elukutsed. Seejärel sobita ametid 

seletustega. KIRJUTA PAARID VÄLJA!  5 p. 

Nt DIGI – giid giid – reisijuht 

ERNA  GVUNT - …………………………………………… 

ENE  GOLOGA - ……………………………………….... 

FIKA  RAG - ……………………………………………… 

MEERI  JAGRI - ………………………………………….. 

MARIT  GAMK - …………………………………………… 

…………………………….. – keeleteadlane 

…………………………….. – suguvõsauurija 

http://www.elk.ee/?p=22809


…………………………… - koduõpetaja 

………………………….. – joonistus-, kirja- ja joonestuskunstnik 

………………………….. – jumestaja 

 

Vastus: Õige amet annab 0,5 punkti ja õige seletus annab 0,5 punkti 

ERNA  GVUNT – guvernant – koduõpetaja. 

ENE   GOLOGA – genealoog - suguvõsauurija 

FIKA   RAG – graafik - joonistus-, kirja – ja joonestuskunstnik  

MEERI  JAGRI – grimeerija – jumestaja 

MARIT  GAMK – grammatik – keeleteadlane 

eesti keele küsimus 7.- 8. klassile: 

Kasutage järgmisi kohanimesid sisseütlevas või alaleütlevas käändes. 5 p 

SÕIDAN  (kuhu?)  KAIKA …….., OIU…….., ÕISU………., 

RISTI………..,REIU………..,RAE……….., KÕO…….., AHJA……….., 

LAIUS……….., TONDI…………. 

Vastus: Aluseks ÕS 2013. Iga õige vastus 0,5 punkti. 

SÕIDAN Kaikale, Oiule, Õisusse või Õissu, Ristile, Reiusse või Reidu, Raele, 

Kõosse, Ahjale, Laiusele, Tondile 

 

11. Infootsingu küsimus 5.- 6. klassile: 

 
Mitu Russell Stannardi  raamatut on tõlgitud eesti keelde. Nimeta nende 
pealkirjad! 
Kasuta e- kataloogi Riksweb (http://raplamaa.webriks.ee/).   3 p. 
 
Vastus: kolm: „Onu Albert ja mustad augud”, „Onu Alberti aeg ja ruum”, 
„Onu Alberti kvantseiklus”  
Lahenduskäik: täpsemasse otsingusse/vabasõnaotsingusse kirjutada 
autori nimi. Lisaks võid määratleda keele(eesti) ja ühikuga (trükitud raamat)   

 
 
 
 
 

http://raplamaa.webriks.ee/


infootsingu küsimus 7.- 8. klassile: 
 
Märksõnu e- kataloogis kasuta vajadusel mitmuses, nt luuletused, seiklusjutud. 
 
Leia Rikswebi abil välismaa lastekirjaniku 2015 aastal ilmunud  humoorikas 
õudusjutt? 
Nimeta kirjanik ja raamatu pealkiri!  Mis temalt on veel eesti keeles ilmunud? 3p. 
 
Vastus: David Walliams „Hirmus õudne hambaarst” ja „Gängstamemm” 
 
Lahenduskäik: täpsemasse otsingusse panna  märksõnadeks õudusjutud, 
huumor/lastekirjandus, piira ilmumisaastaga (2015)ning soovi korral 
määratleda ka ühik(trükitud raamat) Tulemuseks leiab raamatu „Hirmus 
õudne hambaarst” ja sealt saab edasi vaadata autori nime järgi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. LÕPP 
 
Põnevat Roald Dahli kohta leiad aadressilt www.roalddahl.com. 
Enamike tema raamatute illustreerija on suurepärane Quentin Blake. 
 
Tublid! Olete selle mängu edukalt lõpetanud. Head vaatamist! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ns6uAjguEQQ 
                      -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 

 Ühest Jaan Krossi raamatust on tehtud ka film, mille DVD võib leida 
Raplamaa raamatukogudest. 

Mis teosega on tegu? Mitmes raamatukogus seda on? 
Vastus: Jaan Kross „Wikmani poisid” ja seda on 7 raamatukogus   
Lahenduskäik: täpne otsing- vabasõnaks Jaan Kross- ühikuks videosalvestis. 
Teine variant on lihtsalt otsinguaknasse tippida Jaan Kross ja DVD. 5-6kl 3p 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.roalddahl.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ns6uAjguEQQ


 
 
 
 

Netikirjariin 2015/16 küsimused 
 

märts16.03.2016 
 
 
1. Mida tähendavad järgmised väljendid või sõnad? Kasutage 

etümoloogiasõnastikku. 6p 

 

naakmann –  

iidamast aadamast –  

kaadervärk -  

naber –  

saajad -  

ürama –  

 

Vastus: Mida tähendavad järgmised väljendid või sõnad? Kasutage 

etümoloogiasõnastikku. Iga õige vastus annab ühe punkti.  

naakmann – ( terane, hakkaja, vempudeks valmis) poisijõmpsikas 

iidamast aadamast – väga ammustest aegadest 

kaadervärk – paljudest osadest koosnev ehitis või seadeldis; ehituse 

toestik, tellingud; kraam, koli, materjal 

naber – viljakuhilas,( suur) viljahakk 

saajad - pulmad 

ürama – närima, järama 

2. Mis koolis omandas Jüri Pootsmann gümnaasiumihariduse? Mis aastal ja 
mitmendas lennus ta kooli lõpetas?   3p 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vastus: Rapla Ühisgümnaasium, 2014, 73. lend 
 

  

  

  

  

 3. Kes on fotol?  Kuidas on ta seotud emakeelepäevaga? Mis aastast 

alates hakati emakeelepäeva tähistama? 3p 

  

 Vastus: Fotol on Kristjan Jaak Peterson. 14.märtsil, tema 

sünnikuupäeval,  tähistatakse emakeelepäeva. Emakeelepäeva hakati 

tähistama 1996. aastast. (Riiklikult 1999. aastast, aga küsimuses ei 

ole sõna „riiklikult“, seega on õige vastus 1996.) 

 4. Kes on pildil? Reasta need kirjanikud vanuse järgi, alustades kõige 
vanemast! 4p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastus: A- Piret Raud(s.1971), B- Reeli Reinaus (s.1979), C- Kairi Look 
(s.1983)  
 
5. Atli, Orvand, Ilves, Juhan – need on mõned Raplamaa spordiklubide nimed. 
Kirjuta iga nime juurde spordiala, millega klubi liikmed tegelevad!   4p 
 
Vastus:  ATLI – jalgpall, Rapla Jalgpalliklubi Atli www.atli.pri.ee , ORVAND – 
orienteerumine, orienteerumisklubi Orvand  www.orvand.ee , ILVES – 
vibusport, Järvakandi Vibuklubi Ilves  http://www.vibuklubiilves.ee/, JUHAN – 
maadlus, Maadlusklubi Juhan http://www.mkjuhan.ee/ 
 
6. Kairi Look on kirjutanud neli lasteraamatut. Ühe pealkiri on „Lennujaama 
lutikad ei anna alla”. Nimeta ülejäänud kolme raamatu pealkirjad! 3p 
 
Vastus: „Leemuripoeg Ville teeb sääred”, „Peeter, sõpradele Peetrike”, 
„Piia Präänik kolib sisse”  
 
7. Kairi Loogi kõik neli raamatut on võitnud erinevaid auhindu. Milliseid, kirjuta ka 
võiduaasta ja vajadusel koht! 4p 

http://www.atli.pri.ee/
http://www.orvand.ee/
http://www.vibuklubiilves.ee/
http://www.mkjuhan.ee/


 
 
1.) „Leemuripoeg Ville teeb sääred” 
2.) „Lennujaama lutikad ei anna alla” 
3.) „Peeter, sõpradele Peetrike” 
4.) „Piia Präänik kolib sisse” 
 
 
Vastus: 
1.) „Leemuripoeg Ville teeb sääred”- lastejutuvõistlus „Minu esimene 
raamat” III koht, 2012 
2.) „Lennujaama lutikad ei anna alla”- lastejutuvõistlus „Minu esimene 
raamat” I koht, 2014 
3.) „Peeter, sõpradele Peetrike”- Tartu lastekirjanduse auhind, 2014 
4.) „Piia Präänik kolib sisse”-  Hea lasteraamat 2015    
 
8. Kes on kes Kairi Loogi raamatus „Lennujaama lutikad ei anna alla”? Vali 
sulgudest sobiv vaste (kärbes, koer, lutikas, tarakan, termiit, kirp, prussakas, 
ritsikas)! nt. Tiit- termiit 5p 
 
Robi-, onu Anton-, vanaisa Johannes-, Vello-, Loore-, Pets-, Kristall-, Koobalt-, 
Riivo-, Kuuno- 
 
Vastus:  
 
Robi- taksikoer 
onu Anton- lutikas 
vanaisa Johannes- lutikas 
Vello- lutikas 
Loore- lutikas 
Pets-prussakas, tarakan 
Kristall- kirp 
Koobalt- kirp 
Riivo- ritsikas 
Kuuno- kärbes 
 
 
 
9. Kes on raamatu „Lennujaamalutikad ei anna alla” illustreerija? Leia Rikswebist  
raamat, millele ta on ise teksti kirjutanud ja pildid joonistanud! Mis on selle 
raamatu pealkiri? 2p 
 
Vastus: illustreerija Kaspar Jancis „Seiklus Salamandril, ehk, Morten Viksi 
uskumatud juhtumised lollide laevas”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.  Mida tähendavad lühendid? 5p 
 
EKI,  ÕS,  CV, EOK,  NB! 
 
Vastus:  EKI- Eesti Keele Instituut, ÕS – õigekeelsussõnaraamat, CV – 
curriculum vitae e elulugu, teenetelugu, EOK – Eesti olümpiakomitee NB! – 
nota bene e pane hästi tähele. Vastused : http://www.eki.ee/ 
 
 
 
 
 
 
11. Leia Rahvusraamatukogu digiarhiiv DIGAR ja sealt ajakirja „Eesti Skaut” 
2010. aasta kevadkuu number. 3p. 
 
Leia vastused küsimustele:  
1) Millega tähistavad skaudid  Baden – Powelli ja Anton Õunapuu sünnipäeva? 
2) Mis ühendab Baden – Powelli ja Anton Õunapuud? 
3) Üks lind torkab surmatud saagi oksa külge rippuma ja unustab tihti selle sinna. 
Kes? 
 
Vastus: 1) kaelarätipäevaga, lk. 2 2) skautluse loojad/rajajad (skautlus), lk. 2 
3) (hall)õgija, lk. 24 . Nimetus õgija viitab sellele, et ta  kedagi õgib. Seda te 
teebki, sest on loomtoiduline lind. Tema saagiks võivad olla nii väiksemad 
närilised kui ka putukad – kiilid, liblikad, mardikad. Eriliseks teeb õgija 
toitumisviisi see, et surmatud saagi torkab ta oksa 
külge rippuma ja unustab tihti selle ka sinna, ehkki on ju arusaadav, et ta 
teeb seda oma toiduvaru hoidmiseks.  

 
Lahendus: Rahvusraamatukogu digiarhiivi DIGAR leiad aadressilt 
http://www.digar.ee/arhiiv. Leides üles ajakirja kirje ja selle avades tuleb alla 
laadida ajakirja pdf.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Kes on pildil? Miks temast viimased 2-3 nädalat on palju räägitud?  2 p 
 

 
Vastus: Tuntud dirigent ja muusik Eri Klas, kes suri 26. veebruaril 
http://www.postimees.ee/teema/eri_klas 
 
 

http://www.eki.ee/
http://www.digar.ee/arhiiv
http://www.postimees.ee/teema/eri_klas


 
 
13. Vinni Vallavalitsus annab välja kirjandusauhinda, mille pälvis 2008. aastal 
kirjanik teosega „Mees, kes teadis ussisõnu”. Sama kirjanik sai sama auhinna ka 
sel aastal. 
Mis auhinnaga on tegu, nimeta kirjanik ja selle aasta võiduteose pealkiri!  3p 
 
Vastus: Vilde kirjandusauhind , Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad” 
 
http://www.elk.ee/?profile=andrus-kivirahk 
 
 
14. Eesti Lastekirjanduse Keskus sai ühe Aasta sõbra tiitli 2015. Millise 
täpsemalt? 1p 
 
Vastus: Aasta raamatusõber 2015 . Aasta raamatusõbra tiitlit annab alates 
2014. aastast välja Eesti Kirjastuste Liit. 
 
 
Lõpetuseks: Ja Kätte ongi jõudnud kauaoodatud finaal!  
Lõbusat vaatamist https://www.youtube.com/watch?v=JTfwCINDYjc  ja ajude 
ragistamist 
http://web.zone.ee/tiia_aeg/rahvakalendri_ristsna.html 

 

 

 
veebruar 17.02.2016 
 
1. Moodustage nimedest d-tähega algavad elukutsed. 6p 
 
 

RAIN SIDE –  

ERIK TORD –  

MART UGARD – 

MAALI PODT –  

GENRI TID –  

STIG KAIDON – 

 

Vastused: Iga õige ja õigesti kirjutatud vastus annab ühe punkti. Kui 

vastuses on õigekirjaviga, siis punkti ei saa. 

 

RAIN SIDE – DISAINER 

http://www.elk.ee/?profile=andrus-kivirahk
https://www.youtube.com/watch?v=JTfwCINDYjc
http://web.zone.ee/tiia_aeg/rahvakalendri_ristsna.html


ERIK TORD – DIREKTOR 

MART UGARD – DRAMATURG 

MAALI PODT – DIPLOMAAT 

GENRI TID – DIRIGENT 

STIG KAIDON –DIAGNOSTIK 

 

2. Kirjutage iga sõna järele vastuseks liitsõna. Üks sõnapool on kõigis sõnades 

ühine  – TEE. Näidis: teede kokkusaamiskoht – ristTEE.  6p 

viib talvel üle mere – 
rööbastega –  
Eestis nähtav selgeil sügis-ja talveöödel –  
peateest eemal – 
teeb ringi – 
Inglismaal popp – 
 
Vastus: Iga õige vastus annab 1 punkti. 
 
viib talvel üle mere – JÄÄTEE 
rööbastega –  RAUDTEE 
Eestis nähtav selgeil sügis-ja talveöödel – LINNUTEE 
peateest eemal – KÕRVALTEE 
teeb ringi – RINGTEE 
Inglismaal popp – KELLAVIIETEE 
 
3.  Kes on need kirjanikud? 2p 
Heljo Mänd sai 11.veebruaril 90 aastaseks. Kes piltidel olevatest kirjanikest saab 
ka  90 aastaseks 21. mail?   1p 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastus: A -Ira Lember B- Aino Pervik C- Heljo Mänd D- Leelo 
Tungal   
Vastus: Ira Lember  sünd. 21. mail 1926   
 
4. Millised vallavalitsused annavad välja järgmisi auhindu: 2p 
 



1.) K. E. Söödi nim. lasteluule auhind    
 
2.)J. Oro nim. lastekirjanduse preemia?  
  
Vastus:  1) annab välja Luunja vallavalitsus ja Luunja keskkool ,  
2)Oro preemiat annab välja Vasalemma vallavalitsus  
   
 
5. Millise loomingu eest on Heljo Mänd saanud K.E. Söödi lasteluule auhindu? 2 
p 
Vastus: K. E. Söödi nim. lasteluule auhind – 2000 luulekogu „Tingel tangel” 
eest 
 1990 Tähekeses ilmunud luuletuste eest  
 
6. Nimeta vähemalt kolme lasteraamatu pealkirjad, mis valiti 2015. aasta viie 
kaunima Eesti lasteraamatu hulka! 3 p 
 
Vastus: Marjakobar ja teisi Seto muinasjutte     Sonja ja kass     
Telefonilood     Jänesepoeg otsib sõpra     Mailill ja ülane     Ei ole 
nii!     Oskar ja asjad     http://www.nlib.ee/index.php?id=26276 
 
  
     
 
7. 1996.aastal võitis Heljo Männi üks raamat lastekirjanduse konkursil 2. koha. 
Mis konkursil ja mis raamat? 2p 
 
Vastus: Nukitsa konkursil , „Nõiakivi”  
 
8.  Heljo Männi  muinasjuturaamatu „Nõiakivi”põhjal valmis ETV-s samanimeline 
telelavastus 1979.   aastal. Nimeta lavastaja ja helilooja ning jänkuvanaema 
Sabiine osatäitja nimi!  https://www.youtube.com/watch?v=qjkE_Rvr65w  3 p 
 
Vastus: lavastaja- Uno Leies, helilooja- Tõnis Kõrvits, vanaema Sabiine- 
Katrin Karisma  
 
9. Nimeta Heljo Männi esimese luuleraamatu pealkiri, mis ilmus 1957. aastal! 1 p 
 
Vastus: „Oakene”  
 
10. Eesti Muusikaauhinnad 2016. Kes võitsid järgmised tiitlid:  4 p 
 Aasta meesartist 
 Aasta album 
 Panus Eesti muusikasse? 
 
Vastus: Jüri Pootsmann, 
    Trad. Attack!, plaat „Ah” 
    Justament 
         
http://www.muusikaauhinnad.eu/jagati-katte-eesti-muusikaauhinnad-2016/ 

 

11.  „Roosiaias ringi kuninganna käib, ootab oma rüütlit ta... „ 

http://www.nlib.ee/index.php?id=26276
https://www.youtube.com/watch?v=qjkE_Rvr65w
http://www.muusikaauhinnad.eu/jagati-katte-eesti-muusikaauhinnad-2016/


Selliste sõnadega algab laul, mille on kuulsaks laulnud lauljanna, kes tähistab 27. 
veebruaril oma 60. sünnipäeva. Kes on see laulja? Kus on ta sündinud ja koolis 
käinud?   2p 

Vastus: Anne Veski, Rapla  https://et.wikipedia.org/wiki/Anne_Veski 
  
12. Kes sai Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2016 kirjanduse valdkonnas? 
Millise teose eest? 2 p 
 
Vastus: Ilmar Trull lasteluule koondkogu „Rähni ravi“ eest  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
13.  Enamikes Ilmar Trulli laste luulekogude pealkirjades on midagi ühist. Kirjuta 
vastusesse igast pealkirjast just see sõna!( vaata luuleraamatuid, mis on ilmunud 
2009. aastast alates) 3 p ( iga õige sõna 0,5 p.) 
 
Vastus: Hiire pidu, Kaelkirjak ja tähed, Väike viisakas kärbes, Tuvi jalutab, 
Tantsiv kaamel, Rähni ravi     
 
14. Mis aastal ja mille eest on Heljo Mänd saanud KULKA preemia? 
Vastus: 1984 jutukogu „Väikesed võililled” eest 2 p. 

 
 
 
 
15. Järgnevad 10 lauset pärinevad Heljo Männi raamatust „Toomas Linnupoeg”. 
TÄIDA LÜNGAD! VASTUSEKS KIRJUTA NR + LAUSEST PUUDUV(AD) 
SÕNA(D). NT: 1) kuuendas jne. 6 p. (iga lünk 0,5 punkti) 
 
1) Toomas Linnupoeg käib kaheksandas  (mitmendas?) klassis.  
2) Toomas Linnupoeg hilineb pidevalt kooli.  
3) Toomas Linnupojal on noorm vend Mati ( nimi) hüüdnimega Prooton. 
4) Toomas Linnupoeg on  lühikestkasvu.  
5) Toomas Linnupojale meeldib väga oma klassi tüdrukutest Maia (kes?). 
6) Toomas Linnupoeg kirjutab Vaike Kotkase külalisraamatusse tema 
sünnipäeval ladinakeelse väljendi  Per aspera ad astra! , mis eesti keeles 
tähendab läbi raskuste tähtede poole!. 
7) Toomas Linnupoeg kirjutab Vaike Kotkase eest kirjandi pealkirjaga „ Paha siga, 
mitu viga”. 
8) Toomas Linnupoeg otsustab edasi õppima minna kokandust ( mis eriala?) 
nagu Maia. 
9) Toomas Linnupoja inglise keele õpetaja alustab oma pöördumist õpilaste 
poole sageli väljendiga „Dear me!”. 
10) Toomas Linnupoeg peab kevadvaheajal läbi lugema kohustusliku  raamatu 
„Külmale maale” 
 
16. Heljo Mänd on kirjutanud oma mälestustest kolmeosalise raamatu. Kirjuta 

https://et.wikipedia.org/wiki/Anne_Veski


nende kolme osa pealkirjad !  Leia need RIKSWEBist 
https://raplamaa.webriks.ee/  3P 
 
Vastus: „Nõgesed ja nartsissid”, „Kassikäpp”, „Kurereha”    
Lahenduskäik: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Leia Tallinna ja Tartu raamatukogude  e – kataloogist  ESTER 
https://www.ester.ee/search~S1*est üles raamat „Tervitame päikest” . 1) Kes on 
raamatu koostaja? 2) Kes on piltidele kirjutanud tekstid? 3) Millise 
kooliraamatukogu leheküljelt leiad raamatu täisteksti? 3p 
 
Lahenduskäik: Otsime kataloogist „Tervitame päikest”, saame tulemiks vastava 
kirje, millest  
ühe avame. Avaneb kirje vaade, kust leiad vastuse põhikirjest või vajadusel 
täiskirjet vaadates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://raplamaa.webriks.ee/
https://www.ester.ee/search~S1*est


Vastus: 1) Raamatu „Tervitame päikest” on koostanud Holger Oidjärv. 2) 
Piltidele on tekstid kirjutanud Heljo Mänd. 3) Raamatu täisteksti leiad  Tartu 
Ülikooli Raamatukogu  lehelt. 
 
18.  Millise Heljo Männi raamatu põhjal valmis Eesti Televisioonis 1973- 1976 
lasteteleseriaal „Mõmmi ja aabits”? 1 p 

https://arhiiv.err.ee/vaata/mommi-ja-aabits-j-taht-ja-aabitsapidu 

Vastus: „Karu aabits”  

 
LÕPP 

Palun osale Nukitsa konkursil  ja aita valida  eesti parim lastekirjanik ja kunstnik. 

Hääletada saad siin: http://www.elk.ee/?page_id=9081 

 
 
 
 
 
Netikirjariin 20. jaan. 2016 

 
1. Täida lüngad! 
Contra kodanikunimega ................. sündis 1974. aastal Võrumaal ........... vallas.  
2 p 
 
Vastus: Margus Konnula, Urvaste vald 
 
2. Mis ameteid on Contra pidanud (lisaks kirjaniku ametile) oma kodukohas? 3 p 
 
Vastus: inglise keele õpetaja Kuldre kooli, postiljon/postiülem Urvastes,           
Urvaste Valla Lehe toimetaja 2004-2008(ajakirjanik)  
 
3.  

 
 

 
1)  Kuidas on seotud see kuju ja „Vehkleja” film? 
 
2) Kes on filmi peaosatäitja? 
 
3) Milline on tema seos Raplaga?  3 p 
 
       
 
 
 
Vastus:  
1) Film oli Kuldgloobuse nominent viie parima hulgas võõrkeelse filmi 
auhinnale 
2) Märt Avandi 
3) Elas Raplas ja lõpetas RÜGi 1999. aastal 
 

https://arhiiv.err.ee/vaata/mommi-ja-aabits-j-taht-ja-aabitsapidu
http://www.elk.ee/?page_id=9081


https://www.google.ee/search?q=kuldgloobus&ie=UTF-8&hl=et 
http://www.delfi.ee/teemalehed/kuldgloobus 
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rt_Avandi 
 
 
4. Contra kodukohas Urvastes kasvab looduskaitse all olev eesti vanim, 
jämedaim ja võimsaim  puu. Nimeta selle puu täpne nimi ja ligikaudne 
ümbermõõt! 2p 
 
Vastus: Tamme- Lauri tamm, 8 m  
 
5. Tõlgi võru murdest eesti keelde! 3 p  
„Tammõ- Lauri tamm kasus Urvastõ koolimaja lähkün.  Tammõ- Lauri tammõ 
peetäs piä 800 aastakka vanas. Muistinõ puu om 17 miitret korgõ ja jämmüst om 
täl uma 8 miitret.” 
(katkend raamatust „Võromaa kodolugu” Võro Instituut, 2004, lk. 91) 
 
 
 
Vastus: Tamme- Lauri tamm kasvab Urvaste koolimaja lähedal. Tamme- 
Lauri tamme peetakse pea 800 aasta vanuseks. Muistne puu on 17 
meetrit kõrge ja jämedust on tal umbes 8 meetrit.   
 
6. Nimeta lind, kes valiti Eesti aasta linnuks 2016!  1 p 
 
Vastus: Eesti ornitoloogiaühing valis rasvatihase 2016 aasta linnuks 
 
http://www.eoy.ee/rasvatihane/ 
 
7. Contra kirjutab peamiselt luuletusi, aga aastal 2004 ilmus tema sulest noortele 
mõeldud juturaamat. Mis on selle raamatu pealkiri? 
 
Vastus: „Presidendi suur saladus” 1 p. 
 
8. Kes on piltidel ja millised 3 laste luulekogu neid mehi ühendavad? Nimeta 
nende luulekogude pealkirjade kolm algussõna! 3p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vastus: A- Aapo Ilves, B- Margus Konnula, C- Jaan Pehk, D- Paul- Eerik 
Rummo 2 p 
„Isa sokk on matkasell”, „Isa sokk on ufonaut”, „Isa sokk on merekaru”
 1 p 
 
9. Mis/kes seob järgmisi raamatuid: Contra „Poiste aabits”, Ilmar Tomusk 
„Rasmuse vuntsid”, Markus Saksatamm ”Kus on tuukri koduke?”? 1 p 
 

https://www.google.ee/search?q=kuldgloobus&ie=UTF-8&hl=et
http://www.delfi.ee/teemalehed/kuldgloobus
https://et.wikipedia.org/wiki/M%E4rt_Avandi
http://www.eoy.ee/rasvatihane/


Vastus: pildid on joonistanud Urmas Nemvalts  
 
10. Mis asutus andis välja Contra luuleraamatu „Kõik on kõige targemad”? 1 p 
 
Vastus: andis välja Tallinna Keskraamatukogu (lasteraamatu „Kõik on 
kõige targemad“ said 2014. aastal Tallinna Keskraamatukogult kingiks 4746 
Tallinnas oma kooliteed alustanud last).  
 
11. Nimeta kolm auhinda, mida on saanud Contra raamat „Kõik on kõige 
targemad”! 3 p 
 
Vastus: kultuurkapitali aastaauhind laste- ja noorsookirjanduse 
kategoorias 2014 
Karl Eduard Söödi luulepreemia  2015 
Veebruaris 2015 valiti teos 25 kauneima Eesti raamatu hulka.   
 
Järgnevad 9 küsimust on Contra luuleraamatu „Kõik on kõige 
targemad”kohta. 
 
12. Kuidas lapsed kooli lähevad ja koju tulevad? 1 p 
 
vidinal- vudinal 
sihinal- sahinal 
riginal- raginal 
Vastus: vidinal- vudinal (lk.10)  
 
13. Kes tuleb külla loodusõpetuse tundi? 1 p 
 
Mati Kaal 
Margus Konnula 
Toomas Hendrik Ilves 
Vastus: Mati Kaal (lk.14)  
 
14. Mis asub koolimaja taga? 1 p 
 
tiik 
staadion 
park 
Vastus: park (lk.32)  
 
15. Mida/keda kardab koristajatädi kõige rohkem? 1 p 
 
sügist 
hulkuvaid koeri 
sõnakuulmatuid lapsi 
Vastus: sügist(lk.18)  
 
16. Missugune näeb välja koolimaja? 1 p 
 
väike ja vaene 
räämas ja kole 
uus ja uhke 
Vastus: uus ja uhke (lk.8)  
 



17. Missugune on kõigi laste lemmiktoit? 1 p 
 
hakklihakaste 
makaronid hakklihaga 
lihapallid 
Vastus: hakklihakaste  (lk.20)  
 
18. Kust maalt tuleb vahetusõpilane? 1 p 
 
Obinitsast 
Austraaliast 
Hiiumaalt 
Vastus: Austraaliast (lk.59)  
 
19. Mida oskab pinginaaber Robin väga hästi? 1 p 
 
puu otsa ronida 
hundiratast visata 
vibu lasta 
Vastus: vibu lasta ( lk.48)   
 
20. Kelle võttis Kaisa kooli kaasa? 1 p 
 
laisa pisikese kassi 
rääkiva papagoi 
käokella 
Vastus: laisa pisikese kassi  (lk.64)   
 
 
21. Nimeta kaks tuntumat ja suurimat Raplamaal paiknevat karstiala!  2 p  
 
Vastus: Kuimetsa, Pae ja Palamulla karstialad.  
 
https://et.wikipedia.org/wiki/Karst#Pae 
http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/kasteadsid/ 
 
 
22.  Leia rikswebi http://raplamaa.webriks.ee/  abi kasutades heliraamat, mis 
sisaldab ühte Contra juttu. Mis on heliraamatu ja jutu pealkiri. 2p 
 
Vastus: „Ruttu Tuttu: isade unejutte”, mis sisaldab Contra juttu „Talumees 
Tambet ” Lahenduskäik:  
 

 
 
 
 
 
23. Kes sai auhinna Aasta Rosin 2015? Nimeta autor ja raamatu pealkiri!   
Mis on auhinnaks? Kas Contra on olnud seotud Aasta Rosina auhinnaga?  5p 
 
Vastus: Kertu Sillaste „Ei ole nii!” 2 p 
   auhinnaks on 1 kg rosinaid ja rahaline preemia (100 eurot) 2 p 

https://et.wikipedia.org/wiki/Karst#Pae
http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/kasteadsid/
http://raplamaa.webriks.ee/


   jah 1 p 
 
(2005 – Kogumik „Ruttu tuttu! : isade unejutte”, autorid Karl-Martin Sinijärv, 
Veiko Belials, Andrus Kivirähk, Juhani Püttsepp, Contra, Jürgen Rooste, 
Jaanus Vaiksoo, Kivisildnik, Peeter Sauter, Jaan Tätte ja Peep Pedmanson; 
pildid: Jüri Mildeberg. (Ajakirjade Kirjastus, 2005) 
 
24. Andrus Kivirähk ja Oskar. Mis seob neid nimesid loominguliselt? 1 p 
 
Vastus: „Oskar ja asjad” on Andrus Kivirähki kõige uuem ilmunud 
lasteraamat(ilm. dets. 2015).  
 
 
25.  Lahendage ristsõna.  7 p 
1. Eesti tähestiku kolmas täht 
2. Punakaskollane 
3. Vastandsõna 
4. Muusika saatel etendatav lavatantsuteos 
5. Tõsise sisuga näidend 
6. Hea käitumise ja maitsega intelligentne naine 
Helelillal taustal lahendsõna: Margus Konnula kirjanikunimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lõpetuseks oli Contra luuletus:  
https://www.youtube.com/watch?v=KohVUm1aTtU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KohVUm1aTtU


 
 
 
 
 
Netikirjariin 9.detsember 2015 (Mika Keränen) 
 
1. Mis on Mika Keräneni pikk nn. täisnimi ja kus ta on sündinud? 2 p. 
Vastus:  täisnimeks on tal Mika Arto Juhani Keränen ja sündinud Soomes 
Helsingis, hiljem elanud Põhja- Karjalas.  
 
2. Kasutades e-kataloogi ESTER https://www.ester.ee/search~S1*est 
liitotsingut leia sealt Mika Keräneni ilmunud luulekogu. Mis pealkirja luulekogu 
kannab ja millise pseudonüümi all see ilmus?  2p. 
Vastus: Mihkel Kera „Tähelepanekuid noorusaastatest”. Õige tulemuse 
leiad kiiremini kui kasutad piiranguid:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mis eriala õppis Mika Keränen peale keskkooli. Sama eriala õpinguid tuli ta 
jätkama Eesti Põllumajandusülikooli. Mis aastal  see oli? 2p. 
Vastus: aiandust, tuli Eestisse 1993  
 
4. Mis aastatel oli Mika Keränen Helsingis Eesti Instituudi juhataja? 1p.  
Vastus: 2002-2006   
 
5. Kellele ja mille eest anti Raplamaa Aasta Tegu 2015 tiitel? 2 p. 
Vastus: Rapla korvpallimeeskonnale pronksmedali eest Eesti 
meistrivõistlustel 
 
6. Keränen ja Keropää. Mis seob neid nimesid? 2p. 
Vastus: 2011. aastal asutas Keränen oma kirjastuse Keropää, mis annab 
välja tema enda lasteraamatuid.  
 
7. Mitu raamatut on ilmunud salaselts Rampsu seiklustest? Nimeta  selles sarjas 
viimasena ilmunud raamatu pealkiri! 2p. 
Vastus: kokku  on ilmunud 7 raamatut, viimase pealkiri on 
„Küttepuuvargad”  
 
8. Kus toimus Mika Keräneni lasteraamatu „Peidetud hõbedane 
aardelaegas“ esitlus16.detsembril 2009.aastal? Nimeta täpne koht! Miks just seal? 
2p. 
Vastus: Tartu Ülikooli Botaanikaaias, sest raamatu tegevus toimus ka seal  
 
 
 
9. Mis linnas toimub raamatu tegevus? 1p. 

https://www.ester.ee/search~S1*est
https://www.ester.ee/search~S1*est?/X((ker%7bu00E4%7dnen%2C+mika)+)+and+(luuletused)&searchscope=1&SORT=DZ/X((ker%7bu00E4%7dnen%2C+mika)+)+and+(luuletused)&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=((keränen%2C+mika)+)+and+(luuletused)/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=X((ker%7bu00E4%7dnen%2C+mika)+)+and+(luuletused)&searchscope=1&SORT=DZ&6%2C6%2C


Vastus: Tartus Supilinnas  
 
10. Mitu liiget on salaseltsis Ramps? 1p. 
Vastus: 5-  Reilika, Anton, Mari, Olav, Sadu  
 
11. Mis on pildil? 1p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastus: EÜS- i vapp  
 
12.Mida tähendab lühend EÜS? Mis aastal ja kus linnas see selts asutati? 3p. 
Vastus: Eesti Üliõpilaste Selts, 1870 Tartus (raamatus lk.108)  
 
13. Mida tähendab ladinakeelne väljend Carpe Diem!? 1p. 
Vastus: Naudi päeva! Püüa päeva!   
 
14. Mis oli aardelaekas? 3p. 
V: kuldmündid, 2 metallist karikat või pokaali, väike roheline apteegipudel, 
mille sees oli kiri    (raamatus lk. 107)  
 
15. Kelle nimed olid graveeritud leitud pokaalidele? Mis tähtsus oli nendel 
meestel? 3p. 
Vastus: Jakob Hurt, Heinrich Rosenthal- EÜS-i asutajaliikmed (raamatus 
lk.108)  
 
16. Mida EÜS kinkis igale lapsele tänutäheks osutatud teene eest? 1p. 
Vastus: jalgratta (raamatus lk.112)  
 
17. Mis auhindu on saanud Mika Keräneni raamat „Peidetud hõbedane 
aardelaegas”? Nimeta vähemalt kaks! 2p. 
Vastus: 2010-  KULKA aastapreemia  kui parim laste- ja noorteraamat 
2012- Nukitsa konkurss- 2. koht kirjanike kategoorias 

18. Millise Mika Keräneni raamatu järgi valmis teatrietendus Draamateatris 

2010.aastal? Kes oli lavastaja?  2p.                                                                                   

Vastus:  Varastatud oranž jalgratas, lavastas Ingomar Vihmar  

19. Kahes Mika Keräneni raamatus on peateemaks üks tema sportlik hobi. Mis 
hobi see on? Mis on nende kahe raamatu pealkirjad? 3p. 
Vastus: jalgpall, „Armando” ja „ Väravajoonel”  
 
 
 
 
20. Nimeta film, mis võitis 2015 aasta PÖFFIL Grand Prix! Mis maa film see on? 
Mis auhind filmile veel määrati?  3 p. 
Vastused: Grand Prix parimale filmile “TROON” / “Sado” ,Lõuna-Korea film 



  Parim muusika  - “Troon” / “Sado” 
http://2015.poff.ee/est/festival/auhinnad-2015 
 
21. Kellele anti Pöffil Tridensi elutööpreemiad? 2 p.  
Vastus: Arvo Pärt ja Veljo Tormis http://2015.poff.ee/est/festival/auhinnad-
2015 
 
22. Parandage kõik õigekirjavead.  5p. 
 
Pikklik päkapikk piilus pikksilmaga tünnjat olevust, kellel oli käes kristallpeeker. 
Ümber imelikku mehikese hõljus kristallne sädelus. Päkapikk sirutas käe vällja ja 
kristallpuru langes tema käele. Olevus kukkus põmmdi  kännule istuma, ohkas 
kõva häälega ja vurrdi lendas tema pea juurest õhku lind. Päkapikk astus 
sammukese mööda ussjat männijuurikat edasi, peatus, uuris ümbritsevat 
keskonda ja põgenes mettsa. 
 
Vastus: Piklik päkapikk piilus pikksilmaga tünjat olevust, kellel oli käes 
kristallpeeker. Ümber imeliku mehikese hõljus kristalne sädelus. Päkapikk 
sirutas käe välja ja kristallpuru langes tema käele. Olevus kukkus põmdi  
kännule istuma, ohkas kõva häälega ja vurdi lendas tema pea juurest õhku 
lind.  Päkapikk astus sammukese mööda usjat männijuurikat edasi, peatus, 
uuris ümbritsevat keskkonda ja põgenes metsa.  
 
Iga õigesti parandatud sõna annab 0,5 punkti. Iga juurde tehtud viga  võtab 0,5 
punkti maha. Miinustesse ei minda. 
 
 
23. 2015.aasta mais esilinastus üks film, mis on Mika Keräneni raamatutel 
põhinev seikluslik koguperefilm. Oma näitlejadebüüdi teeb filmis ka üks suur 
eesti sportlane, kes mängib Sadu isa. Mis on selle filmi pealkiri? Kes kehastab 
filmis Sadu isa? Kes eestlastest kirjutas filmile stsenaariumi? 3p. 
Vastus: film „Supilinna salaselts”, Sadu isa mängib Kaido Höövelson, üks 
stsenarist on Mihkel Ulman, teine taanlane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netikirjariin 11. november 2015 
 
1)  Eestimaal elavad eestlased, kuid nii mitmeski paikkonnas nimetati või 
nimetatakse kohalikke veidi teisiti. Millises Eesti piirkonnas elavad järgmised 
elanikud? Kuidas nad on oma nime saanud? Ühendage nime saamise põhjus ja 

http://2015.poff.ee/est/festival/auhinnad-2015
http://2015.poff.ee/est/festival/auhinnad-2015
http://2015.poff.ee/est/festival/auhinnad-2015


piirkond. 10p 
 
 
1) kortsjunlased          röövisid laevu ja said saaki      Kärdla elanikud  
 
2) tümakäkid              kandsid kortsus kuubesid         Kihelkonna elanikud 
 
3) kohvilähkrid             sõid hülgeliha                           Mustjala elanikud 
 
4) koltselõua mehed   põletasid tõrva                          Kirbla elanikud  
 
5) vandiraiujad              võtsid  tööle kohvi kaasa        Kõpu poolsaare elanikud 
 
 
Vastus: 
 
1) kortsjunlased  kandsid kortsus kuubesid Kirbla elanikud 
 
2) tümakäkid põletasid tõrva Mustjala elanikud 
 
3) kohvilähkrid võtsid  tööle kohvi kaasa Kärdla elanikud 
 
4) koltselõua mehed sõid hülgeliha Kõpu poolsaare elanikud 
 
5) vandiraiujad röövisid laevu ja said saaki Kihelkonna elanikud 
 
 
Õige põhjus annab 1 punkti ja õige piirkond annab 1 punkti. Vale puhul 
punkte maha ei võeta.   
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2015_1/OK_2015-1_04.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Kes on pildil? Ütle ühe sõnaga mis või kes neid mehi nende loomingus 
ühendab! 4p 
 
 

 
 
Vastus: A- Janno Põldma, B-Andrus Kivirähk, C- Heiki Ernits; ühendab 
Lotte  
 
3) Eesti Vabariik 100 filmikonkursil valiti välja 6 tootmisesse minevat filmi, mille 
seas on ka Janno Põldma ja Heiki Ernitsa uus Lotte film. Nimeta selle uue filmi 
pealkiri ja kes on filmis Lotte uus kaaslane? 2p 
 

http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2015_1/OK_2015-1_04.pdf


Vastus: filmi pealkiri on „Lotte ja kadunud lohed”/ „Lotte ja tuldpurskav 
lohe”, Lotte uus kaaslane on tema väike õde Roosi  
 
4) Kes mängib ja laulab muusikalis Lotte osa, kes Bruno osa? Kes on helilooja? 
3p. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h2LNuUaHHYc 
 
Vastus:  Gerli Padar- Lotte, Robert Annus- Bruno, Priit Pajusaar- helilooja 
  
 
5) Raplamaad läbiv reisirongiliiklus on tänapäeval üsna tihe. Mis aastal oli 
esmakordselt võimalik Raplast (ka Hagudist, Kohilast, Kärust ja Lellest) rongiga 
sõita Tallinnasse ja Viljandisse?   1 p 
 
Vastus: Õigeks loeme vastused 1900 või 1901. 
 
 Ajutine rongiliiklus Tallinna ja Viljandi vahel avati juunis 1900. Ametlikult avati 
rongiliin 1.augustil 1901 (andmed K. Arjakase raamatust „Eesti raudtee 140”) 
 
http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/kasteadsid/ 
 
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna%E2%80%93Viljandi_raudteeliin 
 
 
 
 
 
6) Mis on Lottemaa täpne aadress? Nimeta maakond, vald ja küla!  3p 
 
Vastus: Pärnumaa, Tahkuranna vald, Reiu küla  
 
7) Kui palju maksab Lottemaa pilet, kui ostad selle eelmüügist? Palju maksab nn. 
Koerapilet?  2p 
 
Vastus: 9 eurot, parki on keelatud kaasa võtta lemmikloomi  
 
 
8) Kasutage sünonüümisõnastikku ja leidke, milliste loomadega on tegu. 5p 
 
kaeramootor – 
 
itukõrv –  
 
koonukas – 
 
oskar -  
 
pungsilm – 
 
 
Vastus:  
 
kaeramootor – hobune ;  itukõrv – lammas ; oskar –siga ; koonukas –koer ;  

https://www.youtube.com/watch?v=h2LNuUaHHYc
http://www.raplamaa.ee/et/uldinfo/kasteadsid/
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna–Viljandi_raudteeliin


 
pungsilm – jänes  
 
Iga õige vastus annab 1 punkti. 
 
https://www.google.ee/search?q=s%C3%BCnon%C3%BC%C3%BCmis%C3%B
5nastik&ie=utf- 8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=3yQhVZW8GYPPaNu8gdgH 
 
9)   6. novembril maailmaesietendus Estonia teatris üks lasteraamatule põhinev 
muusikal. Nimeta kirjandusteos, mille ainetel on see loodud!  Kes on 
lavastuse libretist? Kes peaosalistest on Rapla taustaga näitleja?   3 p 
 
Vastus: Astrid Lindgreni "Karlsson katuselt" või "Väikevend ja Karlsson 
katuselt"   
 Wimberg 
 Mikk Jürjens 
 
http://www.opera.ee/lavastus/karlsson-katuselt/ 
 
 
 
 
 
10) Kui vanaks sai tänavu "Pipi Pikksukk" 1p 
 
 
Vastus: 70 aastaseks   
 
http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/d38510bb-0e45-461a-9948-062440e75288 
 
 
11)  Nukitsa konkursil kirjanike kategoorias võitis Janno Põldma 2004.aastal I 
preemia ja 2014.aastal  III preemia. Nimeta nende kahe võiduraamatu pealkiri! 
2p 
 
Vastus: „Lepatriinude jõulud”- 2004 
             „Lotte ja kuukivi saladus”- 2014  
 
 
12)   Mitu aastat tagasi ilmus Janno Põldma raamatu „Džuudopoisid” 
esmatrükk?1p  
 
Vastus: esmatrükk ilmus 1985. a.,seega  30 aastat tagasi  
 
 
13)  Küsimused Janno Põldma raamatust „Džuudopoisid”. Korrasta laused! 
Asenda allajoonitud sõna  õigega!  Kokku 6 p 
 
Vastus: 
1.) Pilgumäe algkooli uus õpetaja Martin hakkab lastele andma kehalise 
kasvatuse ja ajaloo tunde. 
(Vilgumäe algkool, matemaatika, lk.8)  2p 
 
2.) Hiina keel on tunnistatud džuudos rahvusvaheliseks keeleks. 

https://www.google.ee/search?q=sünonüümisõnastik&ie=utf-
https://www.google.ee/search?q=sünonüümisõnastik&ie=utf-
http://www.opera.ee/lavastus/karlsson-katuselt/
http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/d38510bb-0e45-461a-9948-062440e75288


(jaapani keel, lk.18)  1p 
 
3.) Vaheaeg algab tööga majandi põldudel, nädalalõpul sõidetakse  pealinna 
loomaaeda. 
(lõbustusparki, lk.84)  1p 
 
4.) Mais käivad Vilgumäel uue põnevusfilmi välisvõtted. Guido sõidab hilinenud 
peaosatäitjale vastu  vana pärastsõjaaegse punnvõrriga. 
(jalgrattaga, lk.79) 1p  
 
5.) Tallinnas džuudomaja seinal rippus Paul Kerese pilt. 
(Georg Lurichi pilt)  1p 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)  Janno Põldma raamatu „Džuudopoisid” nimiloo põhjal valmis 1987. aastal 
telelavastus. Kes oli lavastaja ja kes mängis õpetaja Martinit? 2p 
 
 
Vastus: lavastaja- Ivo Eensalu, õp. Martin- Märt Visnapuu  
 
 
15)  Kas džuudo kuulub olümpiamängude kavva? 1p 
 
Vastus: jah, 1964. aastast 
 
16) Kuidas nimetatakse riietust, mida džuudos kantakse? Mis on tatami?  2p 

Vastus: kimono, jaapani punutud matt 

17) Millal peetakse Eestis üleriigilisi raamatukogupäevi?  Mitu korda on neid 

peetud?  Mis deviisi all on raamatukogupäevad viimastel aastatel olnud?  3 p 

 
Vastus: Igal aastal 20. - 30. oktoober 
     25 korda 
    Kohtume raamatukogus! 
 
http://www.eru.lib.ee/www/index.php/erye/eruvaljaanded/plakatid/170-
sundmused/raamatukogupaeevad 
 
18) Kasutades  Raplamaa e-kataloogi http://raplamaa.webriks.ee/ leia vastus 
küsimusele: Mitu raamatut on ilmunud Teraviku sarjas? Nendest üks on eesti 
autori kirjutatud. Kelle ja mis raamat?  2p 
 
Vastus:   
Kokku  on ilmunud 15 raamatut. Eesti  kirjaniku teos on  Leelo Tungla 
„Varesele valu” 
 

http://www.eru.lib.ee/www/index.php/erye/eruvaljaanded/plakatid/170-sundmused/raamatukogupaeevad
http://www.eru.lib.ee/www/index.php/erye/eruvaljaanded/plakatid/170-sundmused/raamatukogupaeevad
http://raplamaa.webriks.ee/


Lahenduskäik  näidatud pildil. Teine võimalus olleks valida  vasakpoolsest 
loetelust sarjaloend ja otsida üles teraviku sari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


