
 

 

Veebruarikuu küsimused/vastused 

 

Raamatuküsimused: 
 

5.-6. klass: Kristina Ohlsson  “Hester Hilli mõistatus”: 

 

1. Kelleks tahab saada Meg? Millest huvitub Frank? 

 

Vastus: Meg tahab saada kirjanikuks, Frank mängib tuubat 

 

2. Millega tegeleb onu Eliot? 

 

Vastus: leiutamisega  

 

3. Millega tegeletakse Hester Hilli majapidamises, mida kasvatatakse? 

 

Vastus: on suur õunaaed, õuntest tehakse siidrit ja õunu müüakse  

 

4. Megi toas on üks vana maal, mis kujutab üht perekonda. Esimeses reas istub kolm last. 

 Mis äratab Megi tähelepanu sellel pildil?  
 

Vastus: rea otsas on tühi tool, Meg arvab, et sealt on puudu laps   

 

5. Üks naine tagumises reas samal maalil näeb välja samasugune nagu tüdruk jaamahoones. 

Missugune? 

 

Vastus: on samasugune pikk pats ja punane rosett   

 

6. Raamatupoes on Megi ligi sada aastat oodanud üks pakk? Mis on selle paki sees? 

 

Vastus: raamat „Päevaraamat” ja selle vahel võti  

 

7. Kuhu see võti sobib? 

 

Vastus: võti keerab lahti keldri põrandas oleva luugi  

 

8. Pööningul on üks mäng, mida lapsed vaatamata keelule ikkagi mängivad. Millise sõnumi mäng 

lastele saadab? 

 

Vastus: MINGE KELDRISSE  

 

9. Onu Eliot näitab lastele, kuidas pääseb keldrisse. Kuidas? (kirjelda võimalikult täpselt!) 

 

Vastus: tuleb vajutada üht kindlat raamatuselga riiulil, autor on Platon  

 

10. Koguduse majas asub maal „Suur õnnetus”. Pildil on üks poiss, kes väidetavalt pidi esile 

kutsuma suure õnnetuse. Mis on selle poisi juures erilist? 

 

Vastus: poisi mõlemal käel on kuus sõrme  



 

 

 

7.-8.klass: Koidu V.G. Ferreira  „Domineeriv värv. Tumepunane”: 

 

1. Baasist sai väljas käia ainult päikeseloojangust päikesetõusuni. Miks? 

 

Vastus: Kui päike tõusis, oli väljas väljakannatamatult kuum ja õues ei olnud võimalik ellu 

jääda. Kõik maapealne oli tänu inimtegevusele välja surnud. Päikese käes ei elaks keegi 

päevagi üle  

 

2. Juba tuhandeid aastaid polnud keegi maa pealt leidnud ühtegi elusolendit ega taime. Kui Cordevia, 

Annabel ja Deanna tõusva päikese eest baasi jooksid, nägi Cordevia midagi lendamas. Mida? 

 

Vastus: Imeliste värvidega liblikat   

 

3. Keegi ei osanud enam aastal 5014 kirjutada, kuid Alec oli koopa seinale midagi kirjutanud. Kes 

õpetas Alecile käsitsi kirjutamist ja miks? Mida Alec kirjutas koopa seinale Hanko baasi kohta? 

 

Vastus: Aleci õpetas kirjutama Cordevia ja Aleci vanaisa Dexter, sest Alecist pidi saama baasi 

tulevane juht. Koopa seinale oli kirjutatud, et Hanko baas on kokku varisenud ja kõik 

inimesed on hukkunud.   

 

4. Clay sattus Cordevia maailma 25.12.5014. Mis päev see täpsemalt oli? 

 

Vastus: Clay Malkini sünnipäeva   

 

5. Baasi lastele õpetati vaid ühte õppeainet. Mis õppeaine see oli ja mida palus Cordevia Clay-l 

endale õpetada? 

 

Vastus: Lastele õpetati ajalugu. Cordevia palus Clayl õpetada lugemist ja kirjutamist   

 

6. Mille poolest erines Clay tavalisest inimesest? Nimeta maksimaalselt 8 omadust.  

 

Vastus:   
 

1) Silmade ümber soomuselised helendavad laigud 

2) Säravad täpid silmade vikerkestal 

3) Kuldsed triibud juustes 

4) Erinev riietumisstiil 

5) Põsesarnadel helklevad kuldsed soomused 

6) Tumedam nahk, kui baasi elanikel 

7) Magus lõhn 

8) Võime muunduda  

 

7. Clay ja Cordevia maailmad olid paralleelmaailmad. Kuidas oli võimalik liikuda ühest maailmast 

teise? 

 

Vastus: Kahe maailma vahele oli tekkinud ühendustee. Ühes teatud kohas avanes kas tõusva 

või loojuva päikese ajal päikesekiirte mõjul lõhe, mis sidus hetkeks ühte maailma teisega. Selle 

lõhe kaudu pääseski liikuma.    



 

 

8. Kui Clay jõudis Cordeviaga oma maailma, tuli tal mõne aja pärast esimest korda muunduda. 

Kelleks Clay muundus ja kuidas selliseid muunduvaid inimesi seal nimetati? 

 

Vastus: Clay muundus suureks ilusaks mustaks linnuks. Muundujaid nimetati teepiateks.   

 

9. Teepiate maailma olid sattunud 3 inimest, kes toodi aastavahetuse peole teise karja poolt 

jahisaagiks. Mis juhtus naisinimestega, kes püüti jahi käigus kinni? Kuidas Clay ja Cordevia 

teadmata viljastus juhuslikult Cordevia? 

 

Vastus: Alfaisane, kes püüdis jahi käigus naisinimese kinni võis saada temaga igal aastal kuni 

4 järglast. Naine sünnitas, kuni kurnatusest suri.  Cordevia viljastus hetkel, kui Clay imes 

Cordevia haavast välja teda hammustanud coligani ehk kauni liblika mürki.   

 

10. Mitu osa on sarjas „Domineeriv värv”? Nimeta nende alapealkirjad ehk värvid. 

 

Vastus: 4 osa – Tumepunane, Must, Kastanpruun ja Kuldne   

 

11. Eesti keel:  

 

5.-6. klass:  Seekordses mängus osutus sellele küsimusele vastamine keeruliseks. Paljud olid 

jätnud juhendi korralikult läbi lugemata. Vastati õige kuu, kuupäeva või kohaga aga puudu  

oli kääne. Seega:  

 

täispunkti sai kui vastus oli õige ja veatult kirjutatud (seda nõudis juhend): 

 

 Kõik kuude, tähtpäevade, aastate nimetused kirjutatakse väikese tähega. 

 Kuupäevade ja kuude puhul jälgida, et kuupäeva järel on punkt, kui kuu on kirjutatud 

araabia numbriga, siis on ka kuu järel punkt, kui Rooma numbriga, siis punkti ei ole. 

 Kohanimi kirjutatakse suure algustähega. 

 Sõna „maa“ kirjutatakse eelneva kohanimega kokku. 

0,5 punkti otsustasime anda juhul kui:  

 

 vastus on õige, kääne õige, aga õigekirjavigadega 

 vastus õige, õigekiri õige, aga kääne vale  

 

Lõpetage lause ja kirjutage õige vastus veatult. Vastuse leidmiseks kasutage näiteks folkloore.ee 

lehekülge. Punkt saadakse, kui vastus on õige ja VEATULT kirjutatud. 

1) Veebruarikuud on vanarahvas nimetanud tavaliselt küünlakuuks ja mõnikord ka hundikuuks. 

2) Küünlapäeva tähistatakse (millal?) 2.veebruaril / 2.02. / 2.II / teisel veebruaril / 02.02. 

3) 2.veebruari nimetatakse Lääne-Eestis ka (kuidas?) pudrupäevaks. 

4) Luuvalupäeva peetakse (millal?) 9.veebruaril / 9.02. / 9.II / üheksandal veebruaril /09.02. 

5) Tuhkapäev järgnes (millisele päevale?) vastlapäevale. 



 

6) Paabapäeva pühitsetakse suure paastu keskmise nädala neljapäeval (kus?) Setus / Setos / 

Setumaal / Setomaal. 

7) Vastlapäeva tähistatakse alati (millisel nädalapäeval?) teisipäeval. 

8) Sellel aastal on vastlapäev(millal?) 1.märtsil / 1.03. / 1.III / esimesel märtsil / 01.03. 

9) 29.veebruari nimetatakse (kuidas?) liigaastaks / liigaasta lisapäevaks / lisapäevaks / liigaasta 

liigpäevaks. 

 

7.-8. klass:  

 

Lausetes on 10 kirjaviga. Paranda need. Sulgudes õiged vormid.  

 

1. Konn hüppas mätale ja jäi magama. (mättale) 

2. Harukas linnlane võitis viktoriini.  (Arukas linlane) 

3. Mürarohkes keskonnas on raske keskenduda. (keskkonnas)  

4. Sammugem marssisammul mäetipudele! (marsisammul mäetippudele) 

5. Küünalgi kustus ja tuba kattis täielik kotpimedus. (kottpimedus) 

6. Õhtuks lakkas vihmgi ja terrassil oli mõnus istuda. (viga pole) 

7. Närviline advogaat kuulas oma pulsilööke. (advokaat) 

8. Näitlejanna ilmus lavale imelikkus kleidis, mis sobis tema mõtliku karakteriga. (imelikus) 

9. Iga finisheeruja sai uhke diplomi ja mahlase apelsini. (finišeeruja) 

 

12. Kui vana on Ira Lember? 

Kas tead, kes elavatest eesti lastekirjanikest saab selle aasta aprillis 90. aastaseks? 

 

Vastus: s. 21. mail 1926,   95- aastane; Aino Pervik, s. 22.aprill 1932           
  

13. 1969. aastal ilmus Ira Lemberi sulest tema esimene raamat. Nimeta selle raamatu pealkiri! 

Kellest on tema teos inspiratsiooni saanud? Nimeta selle debüütteose järjeraamatu pealkiri! 
 

Vastus: „Jannu”, poeg Tõnust, järg on „Koolipoiss Jannu” (1981) 

 

14. Kevadeti kõlab kooliaktustel sageli laul „Koolikell, koolikell…”. Kes on selle laulu sõnade ja 

viisi autor? 

 

Vastus: sõnad Ira Lember ja helilooja Uno Naissoo  

 

15. Ira Lember on kirjutanud alates 1988. aastast koos ühe teise kirjanikuga mitu täiskasvanutele 

mõeldud romaani pseudonüümi all Artur Erich. Kellega koos ja miks sellise psedonüümi all? 

 

Vastus: koos Erika Esopiga,  Artur on Ira Lemberi isa nimi ja Erich on Erika Esopi isa nimi
  

 



 

16. 2014. aastal paigaldati Tallinnas Ira Lemberi nimeline pink. Kus linnaosas?  
 

Vastus: Ira Lemberi nimeline pink  asub Tallinnas Nõmmel Kitsarööpa tee ääres 

https://www.postimees.ee/3015203/kirjanik-ira-lember-sai-nommel-nimelise-pingi 

 

17. Aastatel 1996, 2000 ja 2002 on Ira Lember võitnud auhinnalise koha Nukitsa konkursil. Nimeta 

võitnud raamatute pealkirjad! 

 

Vastus:   

2002, 2. koht „Isehakanud detektiivid” 

2000, 1. koht „Musta kaarna küüsis” 

1996 ,3. koht „Fantastiline tüdruk”   

 

18. Eesti Lastekirjanduse Keskus andis 5. jaanuaril 2022 üle Aasta Rosina auhinna kõige 

omanäolisemale möödunud aastal ilmunud lasteraamatule. Nimeta raamatu pealkiri, autor ja 

illustreerija! 

 

Vastus: Indrek Koff „Kuhu lapsed said?”, pildid joonistas Elina Sildre   

https://elk.ee/aasta-rosina-auhind-selgunud-2/ 

 

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

 

2021. aastal said lapsed lugeda eesti keeles hollandi kirjaniku Bart Moeyaerti lasteraamatut. Mis on 

raamatu pealkiri? Kes on joonistanud raamatule kaanepildi? Mis auhinna on raamat saanud? 

 

Vastus : „Tänapäeval on kõigi nimi Sorry”; raamatule joonistas kaanepildi Anne Pikkov; 

raamat on saanud Astrid Lindgreni mälestusauhinna ALMA.  

 

20. Kasuta Estrit ja leia (Otsimisel kasuta liitotsingut. https://www.ester.ee/search*est/X ): 

Mitu eestikeelset raamatut sa leiad, mis räägivad geišade elust? Millist neist saab ka veebis lugeda 

(kirjuta pealkiri)? 

 

Vastus: 3 (Olenevalt sellest kas kasutasid kirjapilti geisha/geiša). Selleks tuli kasutada 

liitotsingut, panna sõna väljale geisha ja valida keeleks eesti keel ja formaadiks raamat. 

Ursula Richter „Geiša naeratus : Jaapani elukunsti saladused” 

Iwasaki, Mineko „ Geisha : elu” 

Arthur Golden „Geiša memuaarid”. Raamatut „Geiša memuaarid” saab lugeda ka veebis.
  

 

21.  27. jaanuaril 1820 asus see eesti juurtega Saaremaa mees Lõunamere uurimisreisile  ja oli üks 

kolmest, kes nägi esimesena just seda mandrit. Sama uurimisreisi käigus avastati veel mitu saart 

Tuamotu saarestikus ning Peeter I ja Aleksander I maad. Tema auks on püstitatud mitmeid 

mälestusmärke nii Eestis kui mujal. 2021. aasta sügisel püstitati mälestusmärk Brasiilia pealinnas. 

Tal on omanimeline meri. 2020. aastal tähistati selle reisi 200. aastapäeva ning taas saadeti samasse 

sihtkohta temanimeline purjelaev. Kes on see mees ja mis mandri ta avastas?  

 

Vastus: Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen, avastas Antarktika mandri. Postimees 

Juunior 27.01.2022, lk 5. 

https://www.postimees.ee/3015203/kirjanik-ira-lember-sai-nommel-nimelise-pingi
https://elk.ee/aasta-rosina-auhind-selgunud-2/


 

 

22. Eestil on vähemalt 25 erinevat pealinna (nt Pärnu - suvepealinn, Põlva- lõõtsapealinn).  

Raplamaal on ka kaks pealinna. Nimeta kohanimi ja mis pealinn see on!   

 

Vastus: Rapla- korvpallipealinn; Järvakandi – klaasipealinn  

https://maaleht.delfi.ee/artikkel/86216953/kaart-eestil-on-vahemalt-25-erinevat-pealinna 

 

 

23. Ühes Eesti teatris esietendus hiljuti lugu julgusest, sõprusest ja armastusest. Mis on selle tüki 

pealkiri? Kes on  autor ja kes tõlkija?  Kus teatris mängitakse?    

 

Vastus: Röövlitütar Ronja. Astrid Lindgren. Vladimir Beekman. Eesti Noorsooteater.  

https://www.eestinoorsooteater.ee/et/r%C3%B6%C3%B6vlit%C3%BCtar-ronja 
 


