Netikirjariini küsimused ja vastused

11.03.2020
1. Anti Saar on lastele kirjutanud 10 raamatut. Mis on tema esimese lasteraamatu pealkiri?
Vastus: „Kuidas meil asjad käivad” (2013)
2. 2013. ja 2018. aastal andis lastekirjanduse keskus Aasta Rosina auhinna Anti Saare raamatutele.
Millistele?
Vastus: "Kuidas meil asjad käivad" (2013), „Mina, Milda ja meister Michel“ (2018)

3. Kes on meister Michel Anti Saare raamatus „Mina, Milda ja meister Michel“? (nimi, amet, sajand)
Vastus: eesti maalikunstnik Michel Sittow, elas 15.- 16. sajand (1469-1525)
4. Michel Sittowi umbes kahekümnest tööst koosnev looming asub laiali pillutatuna nimekates
muuseumides üle maailma: Louvre’is, Viini Kunstiajaloomuuseumis, Berliini Maaligaleriis,
Rahvusgaleriides Londonis ja Washingtonis jne. Ka Eestis asub üks tema töödest. Ühe kiriku
kannatusaltari maalis Sittow väidetavalt 1520. aastal. Mis kirikus see töö asub?
Vastus: Niguliste kirikus Tallinnas
https://kultuur.err.ee/653147/niguliste-kiriku-16-sajandil-tehtud-kannatusaltar-viiaksewashingtoni
5. 2018. aastal sai Anti Saar Tallinna Keskraamatukogu auhinna Järje Hoidja. Mis raamatu eest?
Vastus: “Pärt ei oska saltot” (2017)

6. Anti Saarele on Hea lasteraamatu preemiat antud neljal korral. Mis raamatute eest?
Vastus: 2013 –"Kuidas meil asjad käivad", 2015 –"Kojamees Urmas", 2017 –"Külaskäik”, 2018 –
"Seisa siin, Pärt"

7. Tartu linn annab välja Lapsepõlve auhinna nime kandvat kirjandusauhinda.
2019. aasta laureaat oli Jana Maasik raamatuga „Hopspelleri amulett”. Nominentide hulgas oli ka Anti
Saar. Mis raamatute eest?
Vastus: Pärdi lugude sari
8. Veebruarikuine Hea Laps tutvustab lugejale imepärast lindu – flamingot.
Millised elupaigad sobivad flamingodele elamiseks? Millest saavad flamingod oma punase värvuse?
Vastus: madalaveelised ülisoolase veega järved või laguunid. Värvuse annab neile vetikas, mis
sisaldab karotenoide (punast pigmenti).
9. Veebruari lõpus näidati kinolinal lastefilmi „Sipsik”. Kes annavad filmis hääle Sipsikule, Anule ja
Mardile?
Anu-Elo Mirt Oja, Mart-Hugo Malmsten, Sipsik- Ott Sepp
10. Kui paneme internetiotsingus fraasi jutumärkidesse („Aafrika kõrbed”), siis leiame:
a. veebilehed, kus on juttu kõrbetest
b. veebilehed, kus on juttu Aafrika mandril asuvatest kõrbetest
11. Mis raamatud leiad pealkirjaga 10 sammu....? Nimeta need koos autoriga! Kasuta Rikswebi
http://raplamaa.webriks.ee/
William Bishop-Stephens "10 lihtsat sammu, kuidas teha ise animafilmi"
Shane Birley "10 lihtsat sammu, kuidas saada heaks blogijaks ja vlogijaks"
12.Eesti keele küsimused
5.-6. klass: Asenda mustalt trükitud vananenud sõnad ja sõnaühendid tänapäevastega.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pärast tervise järelekatsumist valiti sobivad mehed välja. kontrollimist
Suurel hulgal kallisvarade otsijaid rändas läände. aarete
Kas pidi see nüüd niisama hea ettetähendus olema? enne
Pühadeks tõmmatakse lipud üles. heisatakse
Ta pidas uurmaakri ametit. kellassepa
Üleminek läks korda. Õnnestus

7.-8. klass (mängus küsimused 13-18):
Otsustage, millised laused on õigesti kirjavahemärgistatud ja kirjutatud. Igas kolmikus on üks õige lause.
1. kolmik
Tahtsin, vaid sinuga kõneleda.
Tahtsin ka Mardiga kõneleda, aga tema ei julgenud minuga rääkida.
Kõnele, aga julgesti.

2. kolmik
Jaagule meeldis aias töötamine palju enam, kui toas istumine.
Nii Toomas, kui ka Tõnu tulid täna pärast haigust kooli.
Tule, kui soovid.
3. kolmik
„Te oskate kirjavahemärke kasutada“ kiitis õpetaja.
„Te oskate kirjavahemärke kasutada“ , kiitis õpetaja.
„Te oskate kirjavahemärke kasutada,“ kiitis õpetaja.
4. kolmik
Päike paistab, kevadeveed voolavad, inimesed on rõõmsad.
Päike paistab ja kevadveed voolavad, ning inimesed on rõõmsad.
Inimesed on rõõmsad siis kui kevadveed voolavad.
5. kolmik
Laual on: õunad, pirnid, ploomid.
Laual on järgmised puuviljad: õunad, pirnid, ploomid.
Õunad, pirnid ploomid on laual.
6. kolmik
Professor lehitseb eesti-, saksa- ja ingliskeelseid raamatuid.
Tal on selline nägu otsekui oleks ta tonti näinud.
Ootasime seal, kuni õhtuni.
13. Jenny Jägerfeld, raamatu „Superkoomik”autor, on psühholoog ja kirjanik. Ta on pälvinud oma
loomingu eest mitmeid kirjanduspreemiaid, näiteks Augustipreemia. Mis maal seda auhinda välja
antakse ja mille/kelle järgi on see preemia nime saanud?
Vastus: Augustipreemia(rootsi keeles Augustpriset) on rootsi kirjandusauhind, mida antakse välja
igal aastal. Augustipreemia on nime saanud kuulsa Rootsi kirjaniku August Strindbergi järgi ning
see auhind on üks Rootsi tunnustatumaid kirjandusauhindu.

14. Suure kirjamehe Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva tähistati 19. veebruaril sel aastal. Tema loomingu
seas on ka üks noortele kirjutatud raamat. Mis on selle pealkiri ja kes joonistas esmatrükki pildid?
Vastus: „Mardileib”, kunstnik Edgar Valter

Raamatuküsimused
Jenny Jägerfeld „Superkoomik” (5.-6. kl.)
15. Sasha mõtiskleb: ”Kogu mu elu sõltub sellest, kas ma saan endale .............. . Ma isegi ei liialda
praegu. See on tõsi. Ma ei jää muidu lihtsalt ellu.” Leia sobiv sõna(d) lünka!
Vastus: naljakad kondid
16. Miks koostab Sasha nimekirja, kus on seitse tähtsat punkti, mida ta peab tegema , et ellu jääda.
Vastus: mitte teha neid vigu, mida tegi ema
17. Nimekirja üks punkt on „Lõika juuksed maha!” Mis juhtub kui hea sõbranna Märta seda teeb?
Vastus: isa trimmer jääb juustesse kinni
18. Oma kaheteistkümnendal sünnipäeval saab Sasha kolm pakki. Kõige väiksema paki avab ta
viimasena. Mis seal on?
Vastus: pilt koerakutsikast, kelle ta saab kuue nädala pärast
19. Sasha pöördub oma onu Ossi poole: ”Ma tahan. Et sa aitaksid. Mul ............... saada. ”Kelleks saada?
Vastus: stand-up koomikuks saada
20. Sasha läheb isaga arenguvestlusele, kus ta teatab, et ta on lõpetanud ...................Mille tegemise?
Vastus: Sasha teatab, et on lõpetanud raamatute lugemise
21. Sasha tahab harjutada enne oma pärisesinemist publiku ees. „Mul on vaja kedagi, kes korralikult
kuulaks. Hinnanguid andmata,” ütleb Sasha. Kelle ees ta harjutab?
Vastus: publikuks on jänesed
22. Too üks näide mis/kes sinu arvates aitas Sashat masendusest/depressioonist välja tulla!
Ruth Vassel „Vihma vari” (7.-8. kl.) Mängus küsimused 21-28.
15. Mis on Spartacuse ristinimi?
Vastus: Joonas, Spartacuseks hakkas ta ennast ise kutsuma
16. Raamatu alguses lähevad Morgan ja ta sõber Robin Morgani õele lasteaeda järele. Pargis tüdruk äkki
kaob. Kust poisid Michaela leiavad?
Vastus: puu otsast

17. Morgan kasutab tihti oma sõnavaras sõna „pagan” asemel üht teist sõna. Millist?
Vastus: pagar
18. Laura unistab Ameerikasse minemisest kui talle taevast miljon sülle kukuks. Kuhu täpsemalt?
Vastus: Bon Jovi kontserdile
19. Laura ostab 6 pakki kiisutoitu Miisule ja Morgan läheb seda loomale viima. Kes on Miisu?
Vastus: koer
20. Mida tegi Morgan, et teda ähvardatakse koolist välja visata?
Vastus: lööb geograafia õpetajat
21. Miks satub Morgan haiglasse?
Vastus: pommiplahvatus
22. Morganile ei meeldi kui Spartacus teda .............. kutsub ja Surmarelv ütleb talle sageli............... . Mis
sõnu nad kasutavad?
Vastus: väikevend, memmepoeg
23. 10. mail esietendub NUKU teatris lavatükk pealkirjaga TAGURPIDI.
- Kes on selle loo autor?
- Mis on peategelase nimi?
- Nimeta lavastaja!
- Mis koolid on lavastaja lõpetanud Raplamaal?
Vastus: Autor Priit Pärn
peategelane Ants või Tagurpidi-Ants
Lavastaja Leino Rei
Leino Rei (Laiapea) on lõpetanud 1987.a. Valtu 8-kl. Kooli ja 1990. a. Rapla II Keskooli
http://www.nuku.ee/et/tagurpidi
http://www.raplakrk.ee/rapla-ajalugu/teatritegelasi-raplamaalt/

