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

 

 

1. 11. veebruaril 2021 kuulutati välja möödunud aasta kauneimad raamatud, nende hulgas 5 kaunimat 

lasteraamatut. Nimeta neist ühe raamatu pealkiri, autor ja illustreerija, mis sai ka lastekirjanduse 

keskuse eripreemia! 

 

Vastus: Marja-Liisa Platsi kujundatud ja illustreeritud “Luukere Juhani juhtumised”, mille 

kirjutas Triinu Laan. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia lastekirjanduse keskuse kodulehelt Veebruari kuu raamat! Mis on raamatu pealkiri, kes on 

autor, mis populaarne raamat on ilmunud 2019. aastal samalt autorilt? 

 

Vastus: Jenny Jägerfeld “Minu suurejooneline elu” ; varem on ilmunud „Superkoomik“ 

 

3. Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid. Kes sai Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 

elutööpreemia? 

 

Vastus: Jaan Rannap   
 

4. Kui vanaks saab Jaan Rannap 3.septembril 2021? 

 

Vastus: 90. aastaseks, sündinud 1931.a.  
 

5. 1956. aastal lõpetas Jaan Rannap Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja sai õpetaja kutse. Mis erialal? 

 

Vastus: matemaatika- ja füüsikaõpetaja kutse  

 

6. Nimeta Jaan Rannapi rikkalikust loomingust kolme lasteraamatu pealkirjad, mille pealkirjas sisaldub 

mingi looma nimetus! 

 

Vastus: pealkirjad  
 

7. 2004. aastal sai Jaan Rannap Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. Mis 

raamatu eest? 



 

Vastus: Nelja nimega koer 

 

 

 

 

 

8. Kuidas on suguluses Jaan Rannap ja tuntud muusik Rein Rannap? 

 

Vastus: Rein Rannap on Jaan Rannapi vennapoeg   

 

 

 

Raamatuküsimused 

 

5-6 klass: Samuel Bjork „Kadunud pärlikee” 

 

9. Poisid teevad Heidile ettepaneku astuda detektiiviklubi liikmeks. Missuguse rituaali peab selleks 

läbima? 

 

Vastus: verd andma ja teistega vahetama  

 

10. Kimi jalgpalluri karjäär katkeb ootamatult vigastuse tõttu. Mis juhtus? 

 

Vastus: Kim jäi auto alla.  

 

11. Aryni isa nimi on Babak. Kust ta pärit on? 

 

Vastus: Babaki isa on pärit Iraanist.   
 

12. Mõne arust on Babak natuke jobu, ta kannab prille ja ei ole eriti hea jalgpallis. Õnneks oli Aryan 

tugev muudes asjades. Mida ta hästi oskab teha? Nimeta kaks tema tugevat külge! 

 

Vastus: Babak oskab hästi klaverit mängida ja tagurpidi rääkida.  
 

13. Vinku onu on tehnikapoes müüja.. Poisid tahavad sealt osta luurevarustust, aga raha pole. Millise 

kokkuleppe nad Vinku onuga sõlmivad? 

 

Vastus: onu hakkab detektiivibüroo sponsoriks    

 

14. Kimi ema on kuulus viiuldaja.Tal on väga kallihinnaline viiul, mis on pärit Itaaliast. Ka tänapäeval 

mängitakse selle pillimeistri valmistatud viiulitel. Mis on selle 17. sajandil elanud pillimeistri nimi? 

 

Vastus: Antonio Stradivarius   

 



15. Mitu inimest oli pärlikee varguses süüdi? 

 

Vastus: kaks   

 

 

 

 

 

 

Kristi Piiper „Metsajärve pärandus” 

 

16. Mis ametit peab Maara ja Sveni ema? 

 

Vastus: ema töötab pagariäris   

 

17. Vanaonu Eugen pärandab perele metsajärve ääres maja. Samal maatükil elab vanatädi, kellel on 

kentsakas nimi. Mis nimi? 

 

Vastus: vanatädi Laama  

 

18. Ema plaanib vanatädi retsepti järgi kooki teha. Koogiretseptis oli kirjas KARDEMOONIKUPART. 

Mida oli mõeldud? 

 

Vastus: kardemoni kupar 
 

19. Poistekamp naeris kui Andrus hüüdis Luisat piibuprintsessiks. Miks Andrus nii ütles? 

 

Vastus: Luisal on astma ja inhalaatorit nimetatakse ka astmapiibuks.  

 

20. Vanatädi äratab kahtlusi. Miks Sven järeldab, et vanatädi ei saanud kuuri ust riivi panna? 

 

Vastus: sest vanatädi on väga lühike   

 

21. Lapsed murravad vanatädi majja sisse. Mis on laste arvates külmkapis ja toas riiulitel purkide sees? 

See ajab Maaral südame pahaks ja Ott muutub näost veel valgemaks. 

 

Vastus: purkide sees on inimeste elundid  

 

22. Mis nendes purkides tegelikult on? 

 

Vastus: purkides on teeseen 

 

23. Isa kukub redelilt alla ja murrab jalaluu. Kes saagis redelipulga läbi? 

 

Vastus: vanatäi Laama poeg Henn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 klass:   Agnes Kolga „Jagatud saladused” 

 

9. Milline oli Johanna lemmikpitsa? 

 

Vastus: krevettidega pitsa 

 

10. Kes oli see, kes vana-aasta õhtul sauna eesruumis Hanna Kevini käest päästis? 

 

Vastus: Aleksander, Hanna koolikaaslane 12-st klassist    

 

11. Miks arvas Hanna, et ema ei oskaks talle nõu anda, kuidas tulla toime Kevini manipulatsioonidega? 

 

Vastus: Sest ema oli juba aastaid elanud vägivallatsejast alkohoolikuga  ega vaevunud laste 

heaksteda maha jätma, et alustada uut ja turvalist elu.     

 

12. Millist lauamängu mängisid Hanna, Ingrid, Oskar ja Aleksander koos ning milles Aleks ja Hanna 

olid eriti osavad? 

 

Vastus: Scrabble     

 

13. Ühel hetkel leidis Hanna ennast olukorras, kus polnud enam inimest, kellele ta ei valetanud. Peale 

ühe inimese. Kes oli see, kellele ta rääkis tõtt? 

 

Vastus: Aleksander       
 

14. Millise ultimaatumi ette seadis Kevin Hanna juhul, kui nad jälle ära lepivad ja käima hakkavad? 

 

Vastus: Et Hanna ei suhtle enam oma parima sõbranna Ingridiga.     

 

15. Mis mäng see oli, mida Aleksander kutsus Hannat mängima ja millises keskkonnas seda mängiti? 

 

Vastus: Sõnamäng „Words With Friends”  , mängiti Messangeris   

 

16. Kuidas teenis Hanna kohvikus töötamisele lisaks 250€? 

 



Vastus: Käis Aleksandri venna kihluspeo pidulikul õhtusöögil pereringis Aleksandri pruuti 

mängimas.    

 

17. Miks aitas Indrek Hanna peret ja mis põhjustas Hanna šoki, kui ta sellest kuulis? 

 

Vastus: Sest Indrek oli tegelikult Hanna venna  Kaarli pärisisa. 

 

 

 

Nicola Yoon „Sina minu kõrval ja maailm meie vahel” 

 

18.  Madeline`il on haruldane haigus RKIP. Mis nime all seda veel tuntakse? 

 

Vastus: Mullilapse sündroom    

 

19. Mis päritolu olid Madeline`i ema ja isa? 

 

Vastus:  ema oli kolmandat põlve Jaapani päritolu ameeriklane ja isa oli Aafrika päritolu 

ameeriklane.        

 

20. Mis juhtus Madeline`i isa ja vennaga ning mis põhjusel see õnnetus juhtus? 

 

Vastus: Isa ja vend jäid veoauto alla ning said surma. Selle juht oli 3 vahetust järjest tööl ja jäi 

roolis magama.    

 

21. Miks Maddy ema vallandab tema hooldaja Carla? 

 

Vastus: Sest Carla lubas Maddyl salaja nende kodus kohtuda naabripoiss Ollyga.    

 

22. Mille kingib Madeline ema talle üksinduse peletamiseks? 

 

Vastus: Perepildi, kus on ema, isa, Maddy vend ja 4 kuud vana Maddy ise.    

 

23. Kui Madeline põgeneb kodunt ja leiab Olly, siis kuhu nad esmalt lähevad ning kuhu edasi 

suunduvad? 

 

Vastus: Kõigepealt lähevad Olly pere maja katusele, siis külastavad Carlat ja seejärel lendavad 

ära Hawaile. 

 

24. Madeline`i sõnaraamat. Ookean:... Kirjuta definitsioon 

 

Vastus: Lõputu osa sinus eneses, mida sa pole kunagi tundnud, kuid mille olemasolu oled alati 

kahtlustanud. 

 

25. Kes kirjutas Maddyle, et tal tegelikult ei olegi RKIP haigust? 



 

Vastus: Dr. Melissa Francis, arst Hawailt Maui Memoriaalhaiglast.     

 

26. Miks palub dr. Chase Madeline`il olla inimeste seas liikudes väga ettevaatlik? 

 

Vastus: Sest tal oli aastatepikkusest isolatsioonis elatud elust alaarenenud immuunsus, mis oli 

imiku tasemel.   

 

 

24/27. Eesti keel 

 

5-6 klass: 

1. 14. märtsil on emakeelepäev, mida tähistatakse K. J. Petersoni sünniaastapäeval.                              

2. Ümera lahingust võtsid osa ka liivlased.                                                                                              

3. Ajakirjas Hea Laps ilmus minu luuletus.                                                                                             

4. Vaatasin „Aktuaalset kaamerat“.                                                                                                        

5. Karl Lõvisüda on üks A. Lindgreni tuntumaid tegelasi.                                                                       

6. Praegu õpib Indrek hoolega saksa keelt, mis on tunniplaanis esmaspäeval. 

 

7-8 klass: 

 

Kirjuta allajoonitud sõnad kas kokku, lahku või sidekriipsuga. 

 

1. Oli kesköö ja hiigelpuude latvades kohises tuul. 

2. Tornijämedused tüved nagisesid ja ägasid aeg – ajalt. 

3. Äkki vilksatas puude vahel nõrk valgus, jäi siin - seal väreledes seisma, lendas ülespoole, istus     

4. korraks oksale ning tõttas jälle edasi. 

5. Virvatulukesed on uskumatult osavad ja suudavad kogu aeg siksakiliselt liikuda. 

6. Lõpuks jõudis ta ühele kaljupangale ja tema ees oli tohutu suur metsalagendik. 

 

Riksweb 

 
25/28. Leia Rikswebist 2015. aastal ilmunud Guy Kawasaki raamat. Mis on raamatu pealkiri? 

 

Vastus: „Sotsiaalmeedia kunst : näpunäiteid oskuslikuks kasutamiseks” 
 

26/29. Leia Rikswebist Ülo Vooglaiu kirjutatud lasteraamat. Mis on selle pealkiri! 

 

Vastus: „Vanaisa” 

 

27/30. Kodulugu 

 



Nummerdatud fotodel on tuntud lauljad, muusikud. 

Kirjuta iga numbri järele vastava laulja nimi! 

Mitu neist muusikutest on pärit Raplamaalt? 

 

Vastus: 1. Anne Veski 2. Riho Sibul 3. Mick Pedaja 4. Birgit Sarrap (Õigemeel) 

Kõik  on pärit Raplamaalt 

 

28/31. Kultuur: 

 Millal avati Tallinna Loomaaed? 

 Kellest sai üks esimesi eksponaate ja tunnusloom? 

 Kes on aasta loom 2021? 

 

Vastus: Loomaaed avati 25. augustil 1939. aastal. Üks esimesi eksponaate oli ilvesepoeg Illu, 

kellest sai hiljem tunnusloom. 2021. aasta loom on rott.   

https://tallinnzoo.ee/ 

 
 


