
Netikirjariin 8.12.2021 
 

 

1. Aidi Valliku raamatud on võitnud mitmetel konkurssidel ja võistlustel auhinnalisi 

kohti ning saanud erinevaid auhindu. Nimeta Aidi Valliku raamatu pealkiri, mis on 

võitnud 

 

1.)  Nukitsa konkursil 2. koha, aastal 2002 

 

Vastus: „Kuidas elad, Ann?”  1p.                       

 

2.) Nukitsa konkursil 2. koha, aastal 2010 

 

Vastus: „Pints ja Tutsik” I 1p. 

 

3.) Noorteromaani võistlusel 1. koha, aastal 2000 

 

Vastus: „Kuidas elad, Ann?” 1p. 

 

2. Aidi Valliku raamatud on võitnud mitmetel konkurssidel ja võistlustel auhinnalisi 

kohti ning saanud erinevaid auhindu. Nimeta Aidi Valliku raamatu pealkiri, mis on 

võitnud 

 

4.) Aasta Rosina auhinna, aastal  2011 

 

Vastus: „Mannikese lugu” 1p. 
  

5.) K. E. Söödi lasteluule auhinna kolmel korral, aastatel 2010, 2016, 2018 

 

Vastus: 2010  „Mina, kana, lehm ja kratt” , 2016 „Imelised inimesed”, 2018  

„Kust said?”    3p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Abikaasa Ott Vallik on illustreerinud mitu Aidi Valliku raamatut. Nimeta kolme 

lasteraamatu pealkiri! 
 

Vastus: Pints ja Tutsik I ja II osa, Roosi ja emme, Imelised inimesed, Mina, kana, 

lehm ja kratt, Laste oma Eesti, Imelood, Ilmaveski terakesed 3p. 

 

4. 2007. aastal linastus Eesti draamafilm, mis põhineb Aidi Valliku romaanil "Mis 

sinuga juhtus, Ann?". Mis on selle filmi pealkiri? 

 

Vastus:  „Kuhu põgenevad hinged” 1p. 

 

5.  Paabeli torni  auhinda antakse välja, et tõsta esile head tõlkelastekirjandust ning 

väärtustada tõlkijate ja kirjastajate tööd.  See antakse parima tõlgitud lasteraamatu 

autorile, selle eesti keelde tõlkijale ning raamatu kirjastajale Eestis. Eestis antakse          

Paabeli Torni auhinda välja alates aastast 2004. Neljapäeval, 25. novembril 2021 

kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja tänavused Paabeli Torni auhinna 

laureaadid.   

Mis raamat võitis sel aastal juturaamatute kategoorias? Nimeta raamatu autor ja 

pealkiri, tõlkija ja raamatu kirjastaja Eestis! 

Vastus: Juturaamatute kategoorias võitis Sally Harrise raamat „Topelt-Felix“, 

mille tõlkis eesti keelde Jüri Kolk ja andis välja kirjastus Vesta (Loeme õigeks ka 

Ühinenud Ajakirjad, Vesta on selle kaubamärk).   4p.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Nöstlinger „Kui mu isa tahtis abielluda Anna Lachsi emaga” (5.-6. 

klass) 

 

6. Mis on Corneliuse hüüdnimi juba esimesest klassist? 

 

Vastus: Jupp   1p. 

 

7. Millise hüüdnime paneb Cornelius Annale? 

 

Vastus: Trulla  1p. 

 

8. Kuidas läheb Corneliusel õppimine koolis? 

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/Aidi_Vallik
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mis_sinuga_juhtus,_Ann%3F&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mis_sinuga_juhtus,_Ann%3F&action=edit&redlink=1


 

Vastus: Cornelius  kuulub klassi paremate hulka  1p. 

 

9. Anna pannakse istuma Corneliuse kõrvale. Kas see meeldib talle? 

 

Vastus: ei 1p. 

 

10. Miks käitub Anna koolis võimatult? (tusatseb, ei vasta küsimustele, ei tööta tunnis 

kaasa) 

 

Vastus: Anna tahab, et ta koolist välja visatakse. Ta loodab, et siis kolib ema 

temaga tagasi Salzburgi, kus on tema sõbrad 2p. 

 

11. Miks sõidab Cornelius isaga nädalavahetusel Burgelandi spaasse? 

 

Vastus: isa soovib, et Cornelius tutvuks lähemalt Anna ja tema emaga 1p. 

 

12. Kes on Oscar? 

 

Vastus: Anna koer 1p. 

 

13. Miks on Corneliuse paremal säärel sinised plekid, mille ta avastab Burgelandi spaa 

hotelli vannitoas? 

 

Vastus: isa lööb teda jalaga laua all, sest Cornelius annab Anna ema küsimustele 

totakaid vastuseid  1p. 

 

14. Miks lähevad Anna ja Cornelius koduabilise Zierhuti suvemajja? 

 

Vastus: Anna otsustab end peita ema eest 1p. 

 

15. Avalda oma arvamust! Miks Corneliuse ja Anna läbisaamine paraneb ja raamatu 

lõpuks on nende suhe juba sõbrasuhe?  2p. 

 

Kiera Cass  „ Väljavalitu”  (7.-8. klass) 

 

6. Mitmele inimesele kaeti America Singeri peres õhtuti laud ja mitu last oli nende 

peres kokku? 
 

Vastus: Laud kaeti viiele – ema, isa, America, õde May ja väikevend Gerard. 

Lapsi oli kokku 5 – Kenna ja Kota ei elanud enam kodus  1p 

 

7. Millist kasti numbrit kandsid Illea elanikud, kelle põhitegevuseks olid koristustööd? 

 

Vastus: Koristamistöid tegid Kuued   1p 

 



8. Milliseid ameteid pidasid tavaliselt Viied, kuhu kuulus ka America oma perega? 

Miks neil olid sageli näpud põhjas ja millega teenisid elatist America ja tema ema? 

 

Vastus: Viied olid tavaliselt kunstnikud ja muusikud. Näpud olid sageli põhjas 

sellepärast, et sissetulek sõltus suuretsi aastaajast. America laulis ja ema saatis 

teda klaveril.   3P 

 

9. Millises vanuses tütarlapsed said osaleda Valikus ja mitu neidu sinna võistlema sai? 

 

Vastus: Vanuses 16-20, võistlema sai 35 neidu   1p 

 

10. Kellele kuulus tegelikult America süda, kuigi teda sunniti osalema üleriigilises 

Valikus, kus võis auhinnaks saada printsi südame?   

 

Vastus: Aspenile    1p 

 

11. Kuninganna Amberly, Maxoni ema, oli enne Illea tütar, mitte kõrgest soost 

tütarlaps. Millise numbriga kasti kuulus ta enne abiellumist? Kus möödusid tema 

kujunemisaatsad? 

 

Vastus: Kuninganna Amberly oli enne abiellumist Neli. Tema kujunemisaastad 

möödusid tehases, poes või talus    1P 

 

12. Sattudes Valikusse, tõsteti America staatus Kolmeks. Kolmed ei saa aga olla 

lauljad, nagu ta enne oli. Millise ameti ta arvas ennast Kolmena valivat? 

 

Vastus: Muusikaõpetaja   1p 

 

13. Millised olid Väljavalitute vormirõivad ja mille pani America endale juustesse? 

 

Vastus: Mustad püksid ja valge pluus. Juustesse pani maakonna lille – liilia   2P 

 

14. Milline oli kuninganna Amberly tähtsaim soovitus Valikus osalejatele? 

 

Vastus: Tuleb ainult olla sina ise   1p 

 

15. America ütles prints Maxonile, et osaleb Valikus.....pärast. Täida lünk.  

 

Vastus: toidu   1p 

 

 

16. eesti keel Kokku ikka 10 punkti. 

Eesti keele küsimused 5.-6. kl (mängus oli jaotatud see küsimus 3 plokki) 

1. Märkige rida, kus on ainult nimisõnad. 

1) hang, lumi, päike, vesi, tuli 



2) taevas, hele, märg, vihm, puu 

3) kaste, müts, see, rõõmus, laps 

2. Märkige rida, kus on ainult omadussõnad. 

1) kartmatu, sõbralik, onkel, mürises, arg 

2) õnnelik, abitu, julge, karvane, eelmine 

3) laulja, valge, suur, väike, auto 

3. Märkige rida, kus on ainult tegusõnad. 

1) laulmise, tantsimine, hüppasime, jooks, asine 

2) naeratas, kuulab, on, seisab, kutsusin 

3) julgustas, oli, ehmatamine, kadus, vaatas 

4. Märkige rida, kus on ainult arvsõnad. 

1) esimene, kümnes, viimane, sajas, teine 

2) kolmteist, viies, mõni, mitu, miljon 

3) neli, viies, kolmteist, seitse, üheksas 

5. Märkige rida, kus on ainult asesõnad. 

1) mõni, see, meie, nemad, selline 

2) teine, kodu, mina, mis, kuhu 

3) keegi, palju, reibas, tema, mitu 

6. Märkige rida, kus on ainult hüüdsõnad. 

1) ahoi, tere, hei, vau, klirdi 

2) põrinal, visises, ššššš, hopsti, prrr 

3) kriuks, ehee, laginal, ohoo, suits 

7. Märkige rida, kus on ainult sidesõnad. 

1) kes, mis, kuskil, et, väga 

2) aga, ning, ehk, olgugi et, nagu 

3) millal, miks, ega, järsku, vaid 

8. Märkige rida, kus ei ole ühtegi tegusõna. 

1) suur, see, seitse, sõda, sõdis 

2) mul, meeldimine, magus, maasikas, maitsega 

3) laul, loopis, lõpuks, lulli, loodus 



9. Märkige lause, kus on sõnad järjestatud järgmiselt: asesõna, nimisõna, tegusõna, 

arvsõna, omadussõna, nimisõna. 

1) Selles aias kasvas üks suur tamm. 

2) Kolm kassi mürasid ühes tillukeses põõsas. 

3) Meie kool ehitati selle jõe kaldale. 

10. Märkige lause, kus on sõnad järjestatud järgmiselt: omadussõna, nimisõna, 

tegusõna, arvsõna, nimisõna. 

1) Väike varblane keksis lumises hanges. 

2) Seitse varblast laulsid üksikus põõsas. 

3) Pruun varblane sõi ühte marjatera. 

 

Eesti keele küsimused 7.-8. kl  

Moodusta sõnast kirjakeele norminguga lubatud mitmuse osastava käände vorm (10 p) 

1. auto - autosid 

2. nüri - nürisid 

3. niisugune - niisuguseid 

4. tore - toredaid 

5. esikaas - esikaasi 

6. juus - juukseid 

7. tragi - tragisid 

8. roosa - roosasid 

9. mõistlik - mõistlikke (võimalik ka mõistlikkusid, kuid vanamoodne ja 

annab 0,5 p) 

10.  kontsert - kontserte (võimalik kontsertisid – 0, 5 p) 

 

17. Postimees Juunior (25. november, lk 5): PILT panna küsimuse juurde 

 

Esimest korda sõideti autodega võidu Ameerikas. Marsruut kulges Chicagost 

Evanstoni linna ja tagasi. Võidusõidul osales kokku kuus autot ja võitja sai  auhinnaks 

kuldmedali ja 2000 dollarit. 
 

1) Mis aastal toimus esmakordne autode ralli? 

2) Kui palju aega kulus võitjal teekonna läbimiseks? 

3) Mitu kilomeetrit oli suuteline auto läbima 1 tunniga? 

 

Vastus: 3p 

1) aastal 1895 



2) 7 h ja 53 minutit 

3) auto keskmiseks kiiruseks oli 11 km/h 

 

 

18. Postimees Juunior (18. november, lk 11): 

 

Tänapäeval populaarsete teksapükste alguseks loetakse aastat 1873, mil Levi Strauss ja 

Jacob Davis registreerisid teksade patendi.  

 

1) Mis töö tegijad kandsid toonaseid teksapükse kõige rohkem? 

2) Millal sai teksariidest moeriietus? 

 

Vastus: 2p 

1) Pükse kandsid meremehed ja kaevandustöölised 

2) moeriietuseks sai teksa 1960ndatel 

 

19. Leia Estrist raamat „Digiturunduse ABC” 
 

1) Kust on võimalik leida selle raamatu veebiversioon? 

2) Kas raamat on vabalt loetav tervenisti või osaliselt?  
 

Vastus: Täistekst asub Digaris ja on tervenisti vabalt loetav. 2p 

 

https://www.ester.ee/search~S1*est/X?searchtype=X&searcharg=digiturunduse

%20abc&searchscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=OTSI 
 

20. 2021. aastal ilmus üks raamat, milles on uuritud kaladega seotud rahvapärimust ja -

uskumusi. 

Kes on raamatu koostanud? 

Mis on raamatu pealkiri? 

 

Vastus: Mall Hiiemäe „Väike kalaraamat rahvapärimusest”  1 p  

 

21. Neil postmarkidel on kujutatud Rapla, Hageri ja Vigala piirkonna rahvarõivad. 

Kirjuta iga numbri taha õige kohanimi! 

 

Vastus: 1. Hageri; 2. Vigala; 3. Rapla -  3 punkti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Nimeta muuseumid, mis kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi alla! Mitu nendest asub 

Kadriorus? 

 

 Vastus: Kumu kunstimuuseum 

  Kadrioru kunstimuuseum 

  Mikkeli muueum 

  Niguliste muuseum 

  Adamson-Ericu muuseum 

        6 punkti 

https://kunstimuuseum.ekm.ee/ 

 
 
 

Lõpp 

 

Räägib kirjanik Aidi Vallik   https://www.youtube.com/watch?v=V--1RpQTAGA 

 

„Kuhu põgenevad hinged” treiler https://www.youtube.com/watch?v=vKUqawty2CA 

 

Jõululaul ja soov ! https://www.youtube.com/watch?v=Kc0eXqHHBio 

 
Järgmine mäng toimub 12. jaanuar 2022 
 

Vahvat talve nautimist ja rahulikku jõuluaega ! Kohtumiseni 12. jaanuaril 2022. 
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