
Netikirjariini 12. jaanuar 2022 vastused 
 

 

1. Nimeta Henno Käo esimese lasteraamatu (1985. a.) pealkiri, mis sündis autori sõnul 

igatsusest koduse Saaremaa järele! 
 

Vastus:  „Suure kivi lood”  1p. 

 

2. Nimeta neli Henno Käo lastele mõeldud luuleraamatu pealkirja! Üks neist sai 2001. 

aastal K. E. Söödi lasteluule auhinna. Milline? 
 

Vastus: Röövlilaev, Tähed ja taburet, Hinge korter, Ajamasin 

              „Hinge korter” sai 2001. aastal K. E. Söödi lasteluule auhinna 5p. 

 

3. Kes on illustreerinud peaaegu kõiki Henno Käo eluajal ilmunud raamatuid? 
 

Vastus: Henno Käo ise 1p. 

 

4. Missugune Henno Käo lasteraamat võitis Aasta Rosina auhinna 2004. aastal? 
 

Vastus: „Väike rüütel Rikardo” 1p. 

 

5. Henno Käo raamatud on võitnud neljal korral auhinnalise koha Nukitsa konkursil. 

Nimeta nende lasteraamatute pealkirjad! 

 

Vastus: 1998, 3. koht „Olematu saar?”, 1994, 1. koht „Dondijutud”, 1992, 3. koht 

„Oliüks”,  2002, 1. koht „Kusagil mujal” 4p.  

 

6. Henno Käo oli  tuntud ka kui laulusolist ühes  ansamblis ja hulga vaimukate 

laulutekstide autor. See ansambel tegutses aastatel  1965–1973  Eesti Riikliku 

Kunstiinstituudi juures. Mis ansambel see oli? 
 

Vastus: ansambel Peoleo, mille liikmed olid Henno Käo, Lauri Nebel, Taivo 

Linna ja Eino Mäelt 1p. 
 

7. Millist Henno Käo raamatut sina oled lugenud? 

 

8. eesti keel  
 

Küsimused 5.-6.kl (mängus küsimused 8- 17; tabelis nende summa) 

Mida tähendavad lausetes suurte tähtedega kirjutatud väljendid? Valige õige vastus.  

1. Mehe ihu oli üleni VESIHERNES. 

 veega kaetud 

 hernemähises 

 higine 



2. Kalamees jälgis õngekorki JÕLLIS silmadega. 

 jõledate 

 pärani 

 siniste 

3. See inimene on küll täielik KÕLUPEA. 

- ilma juusteta 

- väga vana 

- rumal 

4. Kõik jäid uskuma väikese lapse HUNDIJUTTU. 

- petujuttu 

- juttu hundist 

- juttu üksindusest 

5. Kapist võeti välja uued IHUKATTED. 

- saapad 

- rõivad 

- rätikud 

6. Sel korral käitus ta nagu JÄNESPÜKS. 

- oli arg 

- jooksis ära koos jänestega 

- oli julge 

7. Mõnikord oleme kõik LATATARAD. 

- seistakse seina ääres 

- ollakse lobisejad 

- ollakse kõiketeadjad 

8. Lossis peeti juba mitmendat päeva kärarikast PILLERKAARI. 

- peeti pidu 

- peeti lauluvõistlust 

- peeti Pillede ja Kaarinite kokkutulekut 

9. Selle asja õiendab ta ROPSUPEALT ära. 



- umbes 

- otsekohe 

- ropsu peal olles 

10. Kirjanduses loeme erinevate SULERÜÜTLITE töid. 

- erinevate lindude töid 

- erinevate rüütlite töid 

- erinevate kirjanike töid 

 

ÕIGED VASTUSED 

Vastused on võimalik leida kn.eki.ee  

Mida tähendavad lausetes suurte tähtedega kirjutatud väljendid? Valige õige vastus. 

10p 

1. Mehe ihu oli üleni VESIHERNES. 

- veega kaetud 

- hernemähises 

- higine 

2. Kalamees jälgis õngekorki JÕLLIS silmadega. 

- jõledate 

- pärani 

- siniste 

3. See inimene on küll täielik KÕLUPEA. 

- ilma juusteta 

- väga vana 

- rumal 

 

 

4. Kõik jäid uskuma väikese lapse HUNDIJUTTU. 

- petujuttu 

- juttu hundist 

- juttu üksindusest 

5. Kapist võeti välja uued IHUKATTED. 



- saapad 

- rõivad 

- rätikud 

6. Sel korral käitus ta nagu JÄNESPÜKS. 

- oli arg 

- jooksis ära koos jänestega 

- oli julge 

7. Mõnikord oleme kõik LATATARAD. 

- seistakse seina ääres 

- ollakse lobisejad 

- ollakse kõiketeadjad 

8. Lossis peeti juba mitmendat päeva kärarikast PILLERKAARI. 

- peeti pidu 

- peeti lauluvõistlust 

- peeti Pillede ja Kaarinite kokkutulekut 

9. Selle asja õiendab ta ROPSUPEALT ära. 

- umbes 

- otsekohe 

- ropsu peal olles 

 

 

 

 

10. Kirjanduses loeme erinevate SULERÜÜTLITE töid. 

- erinevate lindude töid 

- erinevate rüütlite töid 

- erinevate kirjanike töid 



 

Eesti keele küsimus 7.-8. kl: 

Koosta tervikliku mõttega laused, kasutades järgmisi piltlikke väljendeid. Lausest peab 

selguma väljendi tähendus!  

1. levib nagu kulutuli 

2. ei näe puude taga metsa 

3. hingehinda maksma 

4. hambasse puhuma 

5. kõrvu tuliseks tegema 

6. hommik on õhtust targem 

7. sõelaga vett kandma 

8. haneks tõmbama 

9. nagu valge vares 

10.  üle pea kasvama 

 

NB! Lausest peab selguma väljendi tähendus. 

 

VASTUSED (10 p) 

1. levib väga kiiresti 

2. ei näe olulist 

3. liiga kallist hinda maksma 

4. valetama 

5. karistama 

6. hommikul sünnivad paremad otsused 

7. tühja tööd tegema 

8. petma, ninapidi vedama 

9. erandlik teiste seas 

10.  ei saa hakkama 

9. Nimeta kohad (asulad), kus need Raplamaa tuntud ehitised asuvad!  

 

Vastus: 1. Märjamaa; 2. Rapla; 3. Alu; 4. Kohila 4p 
 

10. Indrek Schwede mõtles välja mängu, mis imiteerib peaaegu kõiki jalgpallimängu 

elemente ja mida saab mängida kogu perega.  

 

1) Mis tüüpi mänguga on tegemist? 



2) Mis aastal Schwede mängu välja mõtles?  

 

Vastus: Postimees Juunior, 9. detsember 2021, lk 8-9 
 

1) Täringujalgpalli lauamäng                                           

2) Schwede mõtles mängu välja 1985. aastal 2p 
 

11. Olümpiamängud said kunagi alguse Vana-Kreekast, Olümpia linnast, kus iga nelja 

aasta tagant kogunesid atleedid, et erinevatel aladel võistelda. Rooma riigi aegadel 

jällegi olid sellised mängud keelatud. Olümpiamängude pidamine taastati alles 19. 

sajandi lõpul ja sportlased said taas iga nelja aasta tagant võistelda ning mitte ainult 

suviti vaid esmakordselt ka talvel. 

 

 

1) Millal ja kus toimusid 19. sajandi esimesed olümpiamängud?  

2) Millal ja kus toimusid esimesed taliolümpiamängud? 

3) Mis aladel võisteldi esmasel taliolümpial? 

 

Vastus: kokku saab 4,5 punkti. Postimees Juunior, 9. detsember 2021, lk 18-19 

 

1) Ateenas, aastal 1896 (suveolümpia) 1p 

2) Prantsusmaal, aastal 1924 (taliolümpia) 1 p 

3) Taliolümpial olid kavas bobisõit, kurling, jäähoki, suusatamine ja uisutamine  

(iga nimetatud ala annab 0,5 punkti; kokku 2,5 p) 

 

 

12. Kasuta Rikswebi ja leia (https://raplamaa.webriks.ee/index.asp?action=135) : 

 

Üks Andrus Kivirähki raamat ilmus eelmisel aastal koomiksina.  

 

1) Mis on raamatu pealkiri?  

2) Kes on koomiksi joonistanud? 

 

Vastus: „Rehepapp. 1. osa, 1.-16. november” 2p 

Koomiksi joonistas Veiko Tammjärv  

 

https://raplamaa.webriks.ee/index.asp?action=102&tid=279571 

 

 

13. Kasuta Estrit ( https://www.ester.ee/search~S1*est) ja leia sealt Olimar Kallase 

teosed. 

 

1) Mis liiki teostega on tegemist? 

 

https://www.ester.ee/search~S1*est?/dkoomiksid/dkoomiksid/1%2C2%2C4059%

2CB/exact&FF=dkoomiksid&1%2C15%2C/limit? 

https://www.ester.ee/search~S1*est


 

Vastus: Olimar Kallas kirjutas koomikseid 1p 
 
 

Mika Keränen „Vanemuise väits” (5.-6. klass) 

 

14. (mängus algasid raamatuküsimused 23. küsimusest) 

Mida tähendab sõna „väits” murdes? 

 

Vastus: nuga  1p. 
 

15. Raamatu tegevus toimub Eesti Rahva Muuseumis. Missuguse näituse saalist oli 

varastatud Vanemuise väits? Millise teatrietenduse ajal varas tegutses? 

 

Vastus: püsinäitus „Uurali kaja”, teatrietendus Aleksis Kivi „Seitse venda” 2p. 
 

16. Mis tehnoloogiaga oli varas teinud järele Vanemuise väitsa? 

 

Vastus: 3D printeriga  1p. 
 

17. ERM-i direktor palkab Salaselts Rampsi vargust uurima. Ta väljastab lastele 

muuseumi aastapiletid. Kes veel saab pileti, kellele tehakse erand? 

 

Vastus: buldog Mati  1p. 
 

18. ERM-i püsinäituste juhataja on Uku Soosaar. Kuidas tema majas ringi liigub? 

 

Vastus: tõukerattaga  1p. 
 

19. Mis klubi liikmed on Jaak Õun, Lõkke- Ilmi ja Kassi- Eino? Miks on neil sellised 

imelikud hüüdnimed? 

 

Vastus: toiduklubi liikmed, Jaak Õun kingib õunu, Lõkke- Ilmil on peas 

leedlampidega nokamüts, Kassi- Einol on tihti kaasas valge pikakarvaline kass

 4p. 
 

 

20. Miks seda klubi nii kutsutakse? 

 

Vastus: Reilika isa ütleb nende kohta nii: ”See on niisugune näljaste boheemlaste 

salk, mis koosneb veidrikest, kes käivad näituste avamistel, raamatuesitlustel ja 

igal pool avalikel üritustel, kus pakutakse süüa ja juua”.  1p. 
 

21. Kes varastas Vanemuise väitsa? 

 

Vastus: teatrietenduse „Seitse venda” lavastaja Elina Törn  1 p. 
 



22. Kas sina oled Eesti Rahva Muuseumis käinud? 

 

Mairi Laurik „Mina olen surm” (7. - 8. klass):  
 

14. Roomet oli tugev reaalainetes. Miks oli Roometil väga lihtne teha füüsika tunnis 

praktikumi ülesandeid, kui teised klassikaaslased olid enamuses sellega hädas? 

 

Vastus: Roomet tegi juba Lihula koolis õppides põhikooli ajal teaduskooli aineid. 

Sealhulgas füüsikat    1 punkt 

 

15. Roomet läks Viljandis gümnaasiumis õppides Meriti õhutusel laulma koori. 

Millises häälerühmas ta laulis ja millega Roomet laulmisõpetajat üllatas? 

 

Vastus: Roomet laulis bassi ja laulmisõpetaja oli üllatunud, et noormehel oli juba 

nii noorelt bassi hääl  2 punkti 

 

16. Kui vana oli Roomet, kui ta tajus esimest korda kellegi elu ja oma veidraid 

võimeid? 

 

Vastus: Roomet oli 12     1 punkt 

 

17. Roomet armastas väga joonistada. Millega ta joonistas ja mida või keda ta kõige 

rohkem armastas joonistada? 

 

Vastus: Roomet joonistas pastakaga ja kõige enam joonistas ta surfarit, laineid ja 

liivakellasid   2 punkti 

 

18. Kuidas Roomet teadis, kui kellegi eluküünal hakkas kustuma või oli ette näha 

õnnetust? 

 

Vastus: Roomet nägi inimeste õlgadel liivakellasid, mis näitasid liiva ehk elu 

väljavoolamist või liivakella mõranemist    1 punkt 

 

19. Mis põhjustas Anetti kokkukukkumise Martini sünnipäeval? 

 

Vastus: Joogi sisse oli lisatud pähklisiirupit ja Anett oli pähklitele allergiline  1 

punkt 

 

20. Viljandi linnas oli veel üks „Surm”. Kus ja kellena ta töötas ning kuidas ta oli 

seotud Roometi klassivend Alvariga? 

 

Vastus: „Surm” töötas haiglas arstina ja see oli Alvari ema   2 punkti 

 

21. Mis juhtus Meritiga Uueveski orus sünnipäevalt koju minnes? 

 

Vastus: Meritit pussitati kõhtu  1 punkt 



 

22. Kuni Merit haiglasse toimetati, hoidis Roomet oma käte vahel Meriti mõranevat ja 

elust tühjaks jooksvat liivakella. Mis oleks juhtunud, kui Merit poleks leidnud oma 

elamata elust energiat liivakella parandamiseks? 

 

Vastus: Nad oleksid Roometiga mõlemad ära surnud   1 punkt 

 

 

23. Kultuur: 

 

Täna, 12. jaanuaril algab raamatukogude teema-aasta.  

Mis on seda aastat käivitav aktsioon üle Eesti?  

Kui palju on Eestis kokku raamatukogusid ja kui palju on neis kokku teavikuid 

(raamatuid, ajakirju jm)? 

 

Vastus: Ettelugemine 

    871 raamatukogu, 30,8 miljonit teavikut  3 punkti 

 

     www.raamatukogudeaasta.ee 
 

 

 

Lõpp 
 

Niisama vaatamist, kuulamist:  

Ansambel Peoleo ja Henno Käo "Kotermann" 

https://www.youtube.com/watch?v=PcTy7jZHykU 

 

Veebituur ERM-i püsinäitusel „Uurali kaja”  

https://www.youtube.com/watch?v=Bw6TZ1gh3XE 

 

Nüüd on võimalik Eesti Rahvakultuuri Keskuse algatusel kuulata eesti muinasjutte 

Spotify platvormis: 

https://rahvakultuur.ee/2021/12/06/eesti-rahvakultuuri-keskus-loi-muinasjuttudele-

kaasaegse-helipesa/?fbclid=IwAR3UNghD4evT2MOa-

IRuNl5sV0G5YRHh9W4isYYlpouhFDSmg3ChFIqK638  

Täna algas üle-eestiline raamatukogude aasta. Leia aega ja külasta oma kodukoha 

raamatukogu. Kohtume veebis taas 9. veebruaril! 

https://www.youtube.com/watch?v=PcTy7jZHykU
https://www.youtube.com/watch?v=Bw6TZ1gh3XE

