
10. veebruar 2021: NB! Nummeratsioon reaalses mängus ja siin vastustelehel võib erineda. 
 

 

1. Sarjas „Minu esimene raamat” on Jaan Kaplinskil ilmunud kaks lasteraamatut. Nimeta pealkirjad! 

 

Vastus: „Kaks päikest: teistmoodi muinaslood” (2005), „Põhjatuul ja lõunatuul”(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jaan Kaplinski esimene luuleraamat väikelastele ilmus 1975. aastal. Nimeta pealkiri, kes joonistas 

pildid ja kellega kahasse ta selle luuleraamatu kirjutas? 

 

Vastus: pealkiri „Kuhu need värvid jäävad”, illustreeris Edgar Valter, kirjutas koos Tiia Toometiga 

(tema abikaasa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mitmete töökohtade ja elukutsete hulgas töötas Jaan Kaplinski ka Tallinna Botaanikaaias teadurina, 

tegeldes muu hulgas inimese ja looduse suhete küsimustega. Selle teemaline raamat ilmus Jaan 

Kaplinski sulest lastekirjanduses 1977. aastal. Mis on selle raamatu pealkiri? 

 

Vastus: „Kes mida sööb, kes keda sööb” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kes ei ole tegelased eesti lastekirjandusest? 

a.) Triinu ja Taavi, b.) Kessu ja Tripp, c.) Liisa, Anna ja Britta, d.) Iti ja Kusti, 

 

Vastus: c.) Liisa, Anna ja Britta 

 

5. Millisest eesti kirjandusteosest on pärit Olevipoeg, Sulevipoeg, Alevipoeg? 

 

Vastus: eeposest „Kalevipoeg” 

 

6. Mis juhtus „Naksitrallides” pärast seda, kui kassid olid linnast välja aetud? 

 

Vastus: linna vallutasid hiired 

 

7. Kellena töötab Pille-Riini ema Ellen Niidu lasteraamatus? 

 

Vastus: õpetajana 

 

8. Eesti kirjanduse aastapreemia laste- ja noorsookirjanduse eest asutati 1970. aastal. Kes sai selle 

esimesena ja milliste raamatute eest? 

 

Vastus: Eno Raud „Huviline filmikaamera” (1969) ja „Lugu lendavate taldrikutega” (1969) eest. 

 

Raamatuküsimused 

 

5-6 klass: Reeli Reinaus “ Morten, Emilie ja kadunud maailm ” 

 

9. Morteni ema töötab Soomes. Morten elab koos onu Urmasega vanavanemate talus. Miks Morten 

vihkab onu Urmast ja miks ta tunneb häbi? 

 

Vastus: onu Urmas joob ja peksab Mortenit, Mortenil on häbi, et ta elab lagunevas majas, et tal ei ole 

raha. 

 

10. Kus Morten tunneb end kõige paremini? 

 

Vastus: rabas 

 

11. Turbakihi paksuse järgi jagatakse sood kolmeks: madalsooks, siirdesooks ja .................. Täida 

lünk! 

Vastus: kõrgsooks ehk rabaks  

  

12. Miks Morten ei saa Emiliet kallistada? 

 

Vastus: Emilie on surnud.  

 



13. Morten guugeldas nende inimeste kohta, kes ei olnud enam ammu inimesed. Ta leidis seletuse, 

miks rappa maetud või uppunud surnukehad ei lagune. Miks? 

 

Vastus: põhjuseks on rabavee happelisus, madal temperatuur ja hapniku vähesus.  

 

14. Morteni kaamera on kadunud. Mida onu Urmas sellega tegi? 

 

Vastus: viis pandimajja, et raha saada. 

 

Emma Karinsdotter  “Tuhande Tähe saar ” 

 

15. Tigris leiab puust kasti, millel on kiri „Lyra asjad”. Mis on selle kasti sees ja mille järele kast 

lõhnab? 

 

Vastus: kast on tühi ja on roosilõhnaline.  

 

16. Milleks Tigris kasti kasutab? 

 

Vastus: sõidab Tuhande Tähe saarele. 

 

17. Mida isa kingib Tigrisele sünnipäevadeks? Miks ta ostab neid alati kaks tükki? 

 

Vastus: isa kingib kaisuloomi, ühe Tigrisele, teise tema surnud vennale. 

 

18. Vanaema kasutab vahel  Tigrise kutsumisel Kreeka hellitusnime. Millist? 

 

Vastus: Tigrisaki 

 

19. Tuhande Tähe saarel on kõikidel oma ülesanne. Ema kuulab mere muusikat ja mängib seda lüüral, 

Ariann otsib tuulest sõnu ja laulab neid. Mis suudab Varju peatada ja ema päästa? 

 

Vastus: laul 

 

20. Ariann otsib laulule sõnu. Ta leiab sõnad, peale ühe. Mis sõna on puudu? 

„Tähed valitsevad! 

Pimedus põgeneb! 

Kui keegi leiab ..................” 

 

Vastus: Kui keegi leiab sõnad. 

 
 

 

 

 

 



7-8 klass:  Cath Crowley „Sõnad sügaval sinises” 
 

9. Mis juhtus Racheli vend Cal-iga? 

 

Vastus: Cal uppus ära.    

 

10. Kuidas oli selle raamatupoe nimi, kuhu läks Rachel tööle ja kus töötas oma isa poes tema kunagine 

sõber Henry? 

 

Vastus: Ulguvate raamatute pood.      

 

11. On üks liik vaalasid, keda peetakse merede üheks salapärasemaks asukaks ja nad elavad nii sügaval 

ookeani põhjas, et sealne rõhk võib tappa. Mis on selle vaalaliigi nimi? 

 

Vastus: Nokisvaal     

   

12. Henry ja Amy lebasid Ulguvate raamatute poes riiulite vahel põrandal ja vestlesid. Mis liiki 

raamatud olid nendes riiulkites? 

 

Vastus: eneseabiraamatud     

 

13. Ulguvate raamatute poes oli Kirjade kogu. Milliseid raamatuid sinna koondati ja mis oli selle 

mõte? 

 

Vastus: Sinna koondati raamatuid, mis polnud müügiks. Kliendid võisid neid kohapeal lugeda, 

raamatutesse võis tõmmata ringe ümber sõnade või lausete. Võis kirjutada leheservadele märkmeid ja 

nende raamatute vahele võis jätta kirju inimestele, kes on neid lugenud ja käinud poes enne neid.     

 

14. Miks Rachel lõpetas peale kolimist Henry kirjadele vastamise ja tagasi kolides esialgu ignoreeris 

Henryt? 

 

Vastus: Henry oli kunagi olnud tema parim sõber ja Rachel oli temasse armunud ning soovis, et enne 

kolimist ookeani äärde põhikooli lõpus oleksid nad veetnud koos  „ öö enne maailmalõppu ”. Lisaks 

kirjutas ta Henryle Kirjade kogusse armastuskirja. Henry soovis seda samuti, kuna Rachel oli tema 

parim sõber, kuid siis kutsus teda maailmalõpuööd koos veetma Amy ja Henry nõustus.         

 

15. Kuhu kadus Ulguvate raamatute poest Kirjade kogust Rachel-i armastuskiri Henry-le ja mis 

luuletus oli nendel lehekülgedel, millede vahele ta kirja pani? 

 

Vastus: Amy võttis selle kirja sealt ära. Luuletus oli: J. Alfred Prufrock-i armulaul”. 

 

16. Miks jättis Rachel kirja just selle luuletuse vahele? 

 

Vastus: Sest Henry armastas seda luuletust ja Rachel armastas Henryt. 

 



17. Kui Henry isa otsustas raamatupoe müüki panna, palus ta Rachelil kataloogida kõik Kirjade kogu 

raamatutes olevad sissekanded. Seda tehes avastas Rachel imeilusa raamatu „Meri” ning selles kellegi 

väga tuttava käekirjaga kirjutatud read: „ See meeldib mulle ”. Kes need read raamatusse kirjutas? 

 

Vastus: Racheli vend Cal      

 

18. Kes pidas Kirjade kogus Henry õe Georgega aastaid kirjavahetust, mis ühel hetkel katkes? Miks 

see katkes? 

 

Vastus: Racheli vend Cal. Cal uppus ära.   

 

19.  Mida mõtles Rachel sõnaga transmigratsioon, et päästa Kirkade kogu raamatud? 

 

Vastus: Jagada salaja laiali kõik Kirjade kogu raamatud mööda erinevaid raamatupoode.   

 

Ene Sepp „Lumelinnu surm” 

 

20. Sõbrad alates esimesest klassist: Isabel, Anna, Mariliis. Kes neist ei olnud kohe 1.septembril koolis 

ja liitus tüdrukutega veidi hiljem? 

 

Vastus: Anna     

 

21. Mis juhtus Mariliisiga esimese klassi esimesel koolipäeval treppidel ja kuidas Isabel teda aitas? 

 

Vastus: Mariliis komistas trepil  ja tema õpetajale mõeldud lillekimp tallati ära. Isabel andis talle oma 

kimbust kõige suurema lille.     

 

22. Kuhu kolisid Mariliis ja Anna? 

 

Vastus: Mariliis kolis Soome ja Anna kolis Tartusse. 

 

23. Peale ebameeldivat telefonivestlust endise sõbrannaga oli Isabel meeleheitel, viskas oma telefoni 

puruks ja suundus õue ühe mahajäetud maja juurde. Peale seda, kui ta oli maja kividega loopinud, 

vajus ta sinnasamasse lumme kokku ja jäi sinna lebama. 

Kes Isabeli leidis? Kas ta(nad) jätsid Isabeli sinna edasi lebama? 

 

Vastus: Väike tüdruk Janne koos oma ema Mariannega. Nad saatsid Isabeli koju.    

 

24. Millise nime all kirjutas foorumis oma muredest Isabeli õde? 

 

Vastus: „vareselevalu”    

 

25. Kes ütles kooli psühholoog Triin Paul - Parkseppale, et Isabel vajab abi? 

 

Vastus: politsei    



 

26. Kuidas oli selle foorumi nimi, kus kirjutas Isabel ja hiljem ka tema õde? 

 

Vastus: Puntras.ee    

 

27. Isabel oli kooli sotsiaalpedagoogi juures, kus tal paluti tõmmata tunneteskaalal ring ümber ühe 

numbri. See pidi tähistama Isabeli hetke enesetunnet.  Sotsiaalpedagoog küsis: „ Mis peaks juhtuma, et 

su enesetunne sellel skaalal kasvõi ühe punkti võrra ülespoole liiguks?” Mida Isabel vastas? 

 

Vastus: „Et ma ei peaks enam siin käima. Siis oleks see number 3. Igal juhul.” 

 

28. Kes andis politseisse teada, et Isabel lumehange kokku varises ja magama jäi? 

 

Vastus: Foorumi moderaator Manuka    

 

29. Isabeli õel Helenal oli anne, millest Isabel ei teadnud midagi, kuid sorides õe asjades, sai foorumist 

leitud teadmine kinnitust. Mis andega oli tegemist ja millest Helen unistas? Mida ta tahtis tulevikus 

teha? 

 

Vastus: Isabel avastas Helena kunstiande. Helena soovis tuleviks palju reisida, kirjutada sellest ja 

joonistada ise illustratsioonid.   

 

30. Mis ringides Helena käis ja miks ta ei soovinud enam nendes käia? 

 

Vastus: Tennis, tantsimine, käsitööring. Helena soovis rohkem aega pühendada õppimisele ja et oleks 

ka pisut vaba aega iseenda jaoks. 

 

31. Millises situatsioonis sai „vareselevalu” ehk Helena teada, et foorumi „Lumelind” on tema õde 

Isabel? 

 

Vastus: Isabel kohtus pargis juhuslikult oma endiste „sõbrannade” Mariliisi ja Annaga ning neile 

jalutas vastu õnnetu olemisega Helena. Mariliis ja Anna hakkasid Helena kallal norima ja Isabel astus 

tema eest välja.  Kui nad olid üksi jäänud, tunnistas Isabel Helenale, et tema ongi Lumelind, kes 

Helenat foorumis toetas. 

 
Postimees Juunior 
 

21/32. Käesoleval aastal saavad seto lapsed lugeda Lea Ojametsa tõlkes omakeelset lasteraamatut. 

Kelle ja mis raamatut? Mis on raamatu setokeelne pealkiri? 

 

Vastus: Alexander Milne „Karupoeg Puhh” ehk seto keeli „Kahropoig Puhh” 

 

 

 

 



22/33. 2024. aastal toimuvad suveolümpiamängud, kus esmakordselt on  kavas üks tants. 

Kus suveolümpiamängud toimuvad? Mis tantsuga on tegu? 

 

Vastus: Suveolümpia mängud toimuvad Pariisis ja esmakordselt on kavas breiktants. 

 

Riksweb 

 

23/34. Leia Rikswebist näljamängude triloogia sari. Kes selle triloogia kirjutas? Mis pealkirja kannab 

selle triloogia eellugu? 

 

Vastus: Raamatutriloogia kirjutas Suzanne Collins; eellugu kannab pealkirja „Laululindude ja madude 

ballaad” 

 

24/35. Eesti keel 

5-6 klass: 

Leidke vanasõnad, mis on peidus järgmistes silpides. 

1) HOM – HOO - LE – ME – MIS – NA – SEE – TEH – TU – TUD – TÄ; 

Mis täna tehtud, see homme hooletu. 

2) BI – EI – GE – KAU- KU – KU – KÄ – KÄN – LE – NUST; 

Käbi ei kuku kännust kaugele. 

3) BE – HÕ- KI – KI – KULD – MI – MI - NE – NE – ON – RÄÄ -VAI; 

Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. 

4) HIR – MAD – MUL – ON – RED – SIL – SUU; 

Hirmul on suured silmad. 

5) PAL- PA – JU – NA – KAN – TAB – BER 

Paber kannatab palju. 

6 )JAT – KII – GI – DAB – TE – TÖÖ 

Töö kiidab tegijat. 

 

 

 

 

 



7-8 klass: 

 

Täienda vanasõnu sinna sobivate antonüümidega nii, et tekiks terviklik vanasõna. Kirjuta igasse lünka 

vaid üks sõna.  Kirjuta puuduolev sõna õige numbri taha!. 

  

1. Silmad olgu ikka ees ja taga. 

2. Kuidas lükkad, nõnda läheb; kuidas tõmbad, nõnda tuleb. 

3. Kuidas külv, nõnda lõikus. 

4. Hommikul kiida aset, õhtul kiida ilma. 

5. Vana kaev on parem puhastada kui uus teha. 

6. Parem kaks päeva varem kui üks päev hiljem. 

 

25/36. Kultuur 

 

Mitu Mari nimelist artisti olid Eesti Muusikaauhindade 2021 nominendid? 

Kes nad olid ja mis kategooriates kandideerisid? 

Kes neist Maridest võitis auhinna, kuidas on tema plaadi nimi? 

  

 Vastus: Kaks Mari. 

              Mari Jürjens – Aasta Autorilaul/Rahvalik Album ja Aasta Naisartist 

    Mari Kalkun – Aasta Etno/Folk Album ja Aasta Naisartist 

    Mari Jürjens (Aasta Autorilaul/Rahvalik Album) Omaenese ilus ja veas 

         

 

https://www.muusikaauhinnad.eu/eesti-muusikaauhinnad-2021-voitjad-on-selgunud/ 

https://www.muusikaauhinnad.eu/eesti-muusikaauhinnad-2021-nominendid-on-selgunud/ 

 

 

26/37. Kodulugu 

 

Selles Raplamaa külas asus 1970.-80. aastail nõukogude sõjaväe raketibaas. Kunagise raketibaasi 

lähedal on hulk suuri rändrahne, millest ühte kutsutakse Eestimaa kivide kuningaks. Nimeta see küla ja 

vald, kus küla asub! 

 

Vastus: Pahkla küla Kohila vallas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.muusikaauhinnad.eu/eesti-muusikaauhinnad-2021-nominendid-on-selgunud/

