Netikirjariini küsimused ja vastused
12.02.2020
1. 5.veebruaril sai tuntud eesti päritolu rootsi kunstnik ja illustraator Ilon Wikland 90-aastaseks. 20aastaselt kohtus ta Astrid Lindgreniga ning algas nende pikaaegne sõprus ja koostöö. Esimene Astrid
Lindgreni raamat, mida Ilon Wikland ametlikult illustreeris oli ................ . Nimeta pealkiri!
Vastus: „Mio, mu Mio”, ilmus 1954
2. Üks lasteajakiri pidas jaanuaris oma 60 sünnipäeva. Mis ajakiri? Nimeta selle ajakirja esimene ja
praegune peatoimetaja!
Vastus: Täheke 60, esimene peatoimetaja oli Holger Pukk ja praegu on peatoimetaja Ilona
Martson aastast 2004
3. Rahvusraamatukogus kuulutati 4. veebruaril välja 2019. aasta kõige kaunimaid Eesti raamatud, nende
hulgas ka 5 Eesti kaunimat lasteraamatut. Nimeta nende kahe kauni lasteraamatu pealkiri ja autor, mille
on kujundanud Catherine Zarip!
Vastus: Liis Sein "Saskia otsib värve", Ilmar Tomusk "Väike Vunts”
4. Mis raamat valiti Lastekirjanduse keskuse poolt Jaanuari Kuu raamatuks 2020? Nimeta raamatu
pealkiri! Mis loomast raamat räägib?
Vastus: Sara Pennypacker „Pax“, Pax on rebane
5. 2019. aastal ilmus 24 eesti lasteraamatu tõlget. Kokku ilmus raamatuid 11 eri keeles. Enim tõlgiti
kolmandat aastat järjest Piret Raua raamatuid (5 tõlget). Nimeta neist kahe pealkiri ja mis keelde tõlgiti!
Vastus: Emili ja oi kui palju asju (itaalia keeles), Kõrv´(inglise keeles), Lugu Sandrist, Murist,
tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist (korea keeles), Mina, emme ja meie igasugused sõbrad,
(poola keeles), Natuke napakad lood (sloveeni keeles)
6. Veebruaris jõuab kinolinale Eno Raua armastatud lasteraamatu põhjal valminud täispikk
multifilm „Sipsik". Kes annab Sipsikule hääle? Kes kirjutas muusika?
Vastus: Sipsiku hääl Ott Sepp, muusika Ewert Sundja/ Liina Sumera
7. 2019. aasta enimmüüdud eestikeelne raamat oli ............... . Nimeta autor ja pealkiri!
Vastus: Kätlin Vainola "Minu Eesti seiklus"

8. Rahva Raamatu müügiedetabelis läks lasteraamatutel väga hästi. TOP 5 hulka jõudis lausa kolm
lasteraamatut - Antoine de Saint-Exuperylt, Andrus Kivirähkilt ja Eno Raualt. Nimeta nende kolme
lasteraamatu pealkirjad!
Vastus:Rahva Raamatu 2019. aasta viis kõige enam müünud raamatut:
“Väike prints” Antoine de Saint-Exupery
“Tont ja Facebook“ Andrus Kivirähk
“Apteeker Melchior ja Pilaatuse evangeelium“ Indrek Hargla
“Pariis. Kakskümmend viis aastat hiljem“ Tõnu Õnnepalu
“Sipsik“ Eno Raud
9. Tallinna Keskraamatukogu annab välja üht auhinda, millega tunnustatakse Tallinna
Keskraamatukogus möödunud aastal enim loetud Eesti laste- või noorteraamatu autorit. Mis on selle
auhinna nimi? Ilmar Tomusk on saanud seda auhinda kahel korral. Nimeta nende kahe raamatu pealkiri!
Vastus: auhind „Järje Hoidja“
„Kolmanda A kriminalistid” (2012) , „Kriminaalne pangapresident” (2015)
10. Ilmar Tomuskil on ilmunud nüüdseks neli osa „Ajarändurite” raamatut. Mis on nende osade
pealkirjad?
Vastus: Algaja ajaränduri seiklused (I osa), Seiklused paralleelmaailmas (II osa), Universumi
saladused (III osa), Tulnukate rünnak (IV osa)
11. Kes on Ilmar Tomuski kriminaalsete lugude kaks peategelast? Nimeta nende nimed!
Vastus: Kribu ja Krabu
12. Eesti keele küsimused
5.-6. klass:
Kirjuta arvud sõnadega:
1) 4/5 neli viiendikku
2) 642 kuussada nelikümmend kaks
3) LXI kuuekümne esimene
4) 4009. nelja tuhande üheksas
5) 17,6 seitseteist koma kuus
6) XXV kahekümne viies

7.-8. klass:
Milline sõna sobib lausesse? Kirjutage välja õige sõna ja õige lausenumber.
Sõnade tähendused ja osaliselt ka laused on leheküljelt kn.eki.ee.
1) Lapsi õpetati söögilauas nuga ja kahvlit käsitlema, käsitama, käsitsema.
2) Kööginurgas õhkub, õhib, õhkab ahjust soojust.
3) Lumesaju tõttu seiskas, seiskus, seisatas kogu liiklus.
4) Ajakiri Eesti Naine esitas, esindas, esitles raamatut „Helgi Sallo. Helgib ja heliseb“.
5) Ettevõte peab oma töös juhinduma, juhenduma, juhendama kindlatest põhimõtetest.
6) Raamatud on järeldatud, järjestatud, järgitud tähestiku alusel.
13. Loomaaiad üle maailma saavad laenutada endale kindlaks perioodiks ühte looma. Keda? Mis aastal
sai see traditsioon alguse?
Vastus: pandad, 1984
14. Kes valiti Eesti aasta loomaks ja linnuks 2020 aastal?
Vastus: loom-nahkhiir, lind-tuttpütt
15. Internetis otsides saab kasutada erinevaid nippe, et otsimist lihtsamaks teha. Lisades otsides + märgi
kahe sõna vahele (nt. kassid+laevad) saame tulemuseks:
a- leheküljed, kus on mainitud ainult kasse ja ainult laevu
b- leheküljed, kus on mainitud nii kasse kui ka laevu
c- leheküljed, kus on mainitud ainult laevakasse

16. Siseministeerium andis 2018. aastal välja raamatu, mis õpetab käituma õnnetuste korral? Mis on
raamatu pealkiri?
Vastus: "Käitumisjuhised kriisiolukordadeks" Kasuta otsimiseks https://www.digar.ee/arhiiv/et
Raamatuküsimused
Cathy Cassidy „Pöörane: sünnipäev. Saladus” (5.-6. kl.)
17. Mida/keda ootab Dizzy igal sünnipäeval?
Vastus: ema või kaarti/pakki emalt
18. Kes on kes?
Storm, Finn, Hiir, Leggit. Vali sulgudest!
(koer, väike poiss, Dizzy väga hea sõber, Dizzy ema)
Vastus: Storm (Dizzy ema), Finn (Dizzy väga hea sõber), Hiir (väike poiss), Leggit (koer)

19. Kirjelda Dizzy ema väljanägemist!
Vastus: väike, lühikesed juuksed, palju kõrvarõngaid, kulmunõel, kirevad riided, nagu hipi
20. Dizzy peab hakkama laagris hoolitsema kellegi eest, kes talle väga kalliks saab. Kelle (nimi ja lisa
kindlasti midagi veel)?
Vastus: Hiir- väike poiss, kes on hirmul, üksinda ja varastab, Dizzy ema elukaaslase laps
21. Finni sünnipäeval juhtub õnnetus. Kellega? Mis juhtus?
Vastus: Hiir kukub trikirattaga tulle, Finn läheb päästma, mõlemad haiglasse
Nina LaCour „Meiega on kõik korras” (7.-8. kl.)
17. Miks Marinil ema ei ole? Kellega koos ta elab?
Vastus: Marini ema uppus surfamisel, elab koos vanaisaga
18. Ootamatult Marin kaob, ei vasta kalli sõbranna Mabeli kõnedele ega sõnumitele. Miks Marin kodust
äkki ära sõidab?
Vastus: vanaisa sureb, Marin avastab toa ema asjadega, tunneb, et teda on reedetud, on kurb,
üksinda
19. Mabel sõidab Marinile kaugelt külla. Mis ettepaneku teeb Mabel Marinile?
Vastus: Mabel kutsub Marini vähemalt jõuluks oma koju
20. Kes on kes? Vali ja kirjuta õige vaste! (keraamikapoe omanik, Mabeli ema, Marini hüüdnimi, Marini
ema)
Ana- Mabeli ema
Claudia- keraamikapoe omanik
Claire- Marini ema
Kipper-Marini hüüdnimi (papa kutsus nii)
21. Mis üllatuse korraldab Mabel Marinile jõuludel?
Vastus: kogu Mabeli pere tuleb külla
22. Mida varjab papa ühes oma pisikeses toas?
Vastus: Marini ema mälestust- asju, fotosid, kirju
22/23. Lastekirjanik Reeli Reinaus sai hiljuti ühe kooli auvilistlase nimetuse. Nimeta Raplamaa kool,
mille vilistlane Reinaus on. Mis aastal Reinaus selle kooli lõpetas?

Vastus: Kohila Gümnaasium, 1996
23/24. 26. jaanuaril 2020 oli Estonia kontserdisaalis Eesti Kooriühingu aastapreemiate gala. Kes olid
selle kontserdi kunstiline juht ja lavastaja?
Kuidas on lavastaja seotud Rapla maakonnaga?
Vastus: Kunstiline juht Kuldar Schüts,
lavastaja Helen Rekkor
Elanud Kodilas ja lõpetanud Rapla Ühisgümnaasiumi
https://www.kooriyhing.ee/eesti-kooriuhingu-aastapreemiate-gala/

