4. november 2020: NB! Nummeratsioon reaalses mängus ja siin vastustelehel võib erineda.
1. Kas oled end eelnevalt mängu registreerinud?
See on vajalik selleks ,et auhinnad jõuaksid õigete inimesteni ja õigesse kohta.
Kui ei, tee seda siin : http://lasteleht.raplakrk.ee/
RAAMATUKÜSIMUSED:
5.-6. klass:
Kristina Ohlsson „Kiviinglid”
2. Mis on raamatus kiviinglid?
Vastus: raidkujud vanaema aias
3. Simona vanaema elab suures majas. Mis asutus selles majas varem tegutses?
Vastus: kunagi oli see maja hotell
4. Vanaema majas on palju tube- Marmortuba, Ohetetuba, Südametuba, Tähetuba. Miks sellised
nimed?
Vastus: kui maja töötas hotellina, olid sellised tubade nimed ja vanaema ei muutnud seda
5. Vanaema kinkis Simonale erilise magnetofoni. Mille poolest see magnetofon oli eriline?
Vastus: vanaema ütles, et see magnetofon salvestab helisid, mida keegi teine ei kuule
6. Mille nimed olid Artur, Siri, Ivan ja Hedvig? Kes olid tegelikult Siri ja Ivan vanaemale?
Vastus: raidkujude nimed, Siri ja Ivan olid vanaemale poolõde ja poolvend

Jaanus Vaiksoo „King nr. 39”
7. Mis on koolis Pauli lemmikaine?
Vastus: matemaatika, eriti peastarvutamine
8. Minna Riin käib muusikakoolis. Mis pilli ta mängib?
Vastus: akordioni
9. Minna Riini isa kannab vahvat punast nokkmütsi. Mis on mütsi peale kirjutatud ja mis selles
naljakat on?
Vastus: Little Rabbit ( Väike Jänes), naljakas on see, et Minna Riini isa on suur mees
10. Millises Tallinna linnaosas asub kingapood, kus raamatu tegevustik toimub?
Vastus: Nõmmel
11. Miks Kingamees ostab iga päev kingapoest kingi nr. 39?
Vastus: sest ta armastab kingapoe müüjat Jekaterinat, kingakarpidest teeb linna maketti
7.-8. klass:
Ketlin Priilinn „Halloween”
2. Susan on alati armastanud lugeda. Vahest armastas ta aga uuesti sirvida läbi ühe konkreetse
sarja raamatuid. Millise sarja?
a) Harry Potter
b) Videviku saaga
c) Vampiiripäevikud
3. Susani onu Tarmo oli õpetaja ühes Mustamäe Gümnaasiumis? Millist õppeainet ta õpetas?
a)füüsikat
b)keemiat
c)matemaatikat

4. Miks paelus Susanit nii väga vampiiriteema?
Vastus: Teda paelus nende võime igavesti elada ja näha maailma sadade aastate jooksul.
5. Kes lahendas onu Tarmo mõrtsuka saladuse, makstes selle eest peaaegu oma eluga?
Vastus: Susani noorem vend Rasmus
6. Kes tappis Susani onu Tarmo ja millega mõrtsukas igapäevaselt tegeles ja kuidas lõpetas ta
oma elu ?
Vastus: Onu Tarmo isa ehk Susani ja Rasmuse vanaisa. Mõrtsukas tegeles igapäevaselt
väikese raamatupoe pidamisega.
Curham, Siobhan „Kuuvalgel unistajad”
7. Lõpeta Sky lause, mis tuli talle pähe peale esmakordset luulekohvikus esinemist.
„ Kui teed midagi, mis Sulle väga meeldib, siis pole tegelikult kuigi oluline,.........
Vastus: ...kui palju inimesi sind kuulab.”
8. Millist maiustuste poodi pidasid Londonis Maali vanemad?
a) türgi maiustuste poodi
b) kreeka maiustuste poodi
c) india maiustuste poodi
9. Kas Amberi peres oli kaks isa või kaks ema või hoopis ema ja isa?
Vastus: kaks isa
10. Millised hobid ja huvid olid „Kuuvalgel unistajate” tüdrukutel?
Vastus:
Amber – väitlemine, vintage rõivad
Maali – fotograafia
Sky – luuletamine
Rose – modellindus

11. Iga kord, kui Amber oli kurb, vihane või segaduses mängis ta mängu „ Mida ütles Oscar?”,
valides lemmikkirjaniku tsitaadiraamatust huupi ühe. See tsitaat sai ka „Kuuvalgel unistajate”
motoks. Täida lüngad Oscar Wilde tsitaadis: „ Jah, olen unistaja. Sest unistaja on inimene, kes
leiab tee üksnes ......... ja karistuseks näeb ta .......enne teisi.”
Vastus: kuuvalgel, päikesetõusu
12. Mille üle on kuuvalgel unistajad eriti uhked?
Vastus: Oma teistsugususe üle
12. EESTI KEEL
5.-6. klass:
Kirjutage üks eestikeelne lihtsõna, kus esineks kõrvuti 5 kaashäälikut, kolm lihtsõna, kus on
kõrvuti 4 kaashäälikut ja kaks lihtsõna, kus on kõrvuti 3 kaashäälikut.
7.-8. klass:

1. Mõte ei töötanud ja vastus oli ikka veel leidmata.
2. Vigastusest paranenud, naasis sportlane paltsile.
3. Kairit käib sageli vanematega koos klassikalise muusika kontsertidel.
4. Vaatasime videoid, mis valmisid spetsiaalselt vabariigi aastapäevaks.
5. Lendasime soodsalt avastama imekena Colombia loodust.
6. Vahel tundub, et minu probleemid ei lähe kellelegi korda.
14. RIKSWEB
Kasutades Raplamaa e-kataloogi http://raplamaa.webriks.ee/ leia vastus küsimustele: Mitu
raamatut on ilmunud Teraviku sarjas? Nendest üks on eesti autori kirjutatud. Kelle ja mis
raamat?
Vastus: Kokku on ilmunud 15 raamatut. Eesti kirjaniku teos on Leelo Tungla „Varesele
valu”

POSTIMEES JUUNIOR
15. Vikerkaar moodustub paljudest kerakujulistest vihmapiiskadest, mille peale paistab päike
ja milles päikesevalgus murdub (vikerkaare 7 värvi). Selleks et inimene vikerkaart näeks peab
päike jääma:
A Päike peab jääma vihma poole vaadates küljele
B Päike peab jääma vihma poole vaadates selja taha ( Postimees Juunior 8-14 oktoober )
C Päike peab jääma vihma poole vaadates vihma taha
16. Käesoleval aastal ostis üks eesti räppar endale Kuusalu valda isikliku saare.
Kes ja mis nimelise saare?
Õ: Nublu, Väheloo saar (Postimees Juunior 1-7oktoober)
KIRJANDUSKÜSIMUSED
17. 24.oktoobril esietendus Vanemuise väikeses majas lasteballett, mis on lavastatud Andrus
Kivirähki ühe lasteraamatu põhjal. Mis on raamatu pealkiri? Muusika kirjutas balletile
Raplamaaga seotud inimene. Kes?
Vastus: „Tilda ja tolmuingel”, muusika kirjutas Vaiko Eplik
18. Leia lastekirjanduse keskuse kodulehelt nn. Kuu raamatud. Nimeta Kuu raamat Märts 2020
( autor ja raamatu pealkiri )!
Vastus: Reeli Reinaus „Morten, Emilie ja kadunud maailm”
19. Eesti lasteraamatud valiti maailma parimate hulka. Palju õnne!
Rahvusvaheline Noorteraamatukogu avalikustas kataloogi „The White Ravens 2020“, mis
koondab infot 200 maailma parima lasteraamatute kohta. Sel korral on valiku hulgas ka 3 eesti
autorit. Kes ja mis raamatuga?
Vastus: Aidi Valliku „Seebu maailm”, Jaanus Vaiksoo „King nr 39” ja Piret Jaaksi
„Emme draakon” https://www.elk.ee/?p=40394
20. Kes ja mis raamatuga võitis tänavu Tartu lastekirjanduse auhinna? Kes on selle auhinna
varasemad laureaadid olnud? Nimeta vähemalt kolm nime!
Vastus: Tuul Sepp „Allikahaldjas”, varem on võitnud Kairi Look, Andrus
Kivirähk, Reeli Reinaus, Kadri Hinrikus ja Jana Maasik

21. Mitu noorteraamatut on Ene Sepp kirjutanud? Nimeta esimese ja viimase raamatu pealkiri!
Vastus: 9 raamatut, „Medaljon” 2009. a. ja „Lumelinnu surm” 2020. a.
22. Oma raamatutes, mis on järjed, kirjutab Ene Sepp loomadest, kellega tegelemine oli ka
tema hobi. Millistest loomadest ta kirjutab? Mis on nende kahe järjeraamatu pealkirjad?
Vastus: hobustest, „Jagatud suvi” I osa, „Tagasi sadulasse” II osa
23. Kaks Ene Sepa raamatut on valitud eesti lastekirjanduse ingliskeelsesse messikataloogi.
Millised, nimeta pealkirjad?
Vastus: viies raamat "Vabandust, aga mis asja?" ja seitsmes raamat "Taeva tühjad
tribüünid"
24. Millist Ene Sepa raamatut sina oled lugenud? Kas meeldis/ ei meeldinud? Põhjenda!
KODULUGU
25. Mis nime kandis meie maakonna ajaleht Raplamaa Sõnumid aastatel 1992-2012? Ajalehel
on asutamisest peale olnud sama peatoimetaja. Kirjuta tema ees- ja perekonnanimi!
Vastus: Nädaline, Tõnis Tõnisson
KULTUUR
26. 2020. aasta suvel muutis NUKU teater oma nime.
Mis on teatri uus nimi?
Millal hakkas uus nimi kehtima?
Miks nime muudeti?
Vastus: Eesti Noorsooteater
69. hooajast ehk 31. juuli 2020
Nimi NUKU ei vastanud enam teatri sisule
https://www.nuku.ee/et/eestinoorsooteater

