
Netikirjariin 9. märts 2022 

 

1) Kuidas on seotud Aino Pervik ja Raplamaa? 
 

Vastus: Osa tema lapsepõlveaastaid möödus Järvakandis. Õppis 1939-46 

Järvakandi algkoolis ja mittetäielikus keskkoolis.  1p 

 

2) Viljakast koostööst tütrega on Aino Pervikul ilmunud menukas „Paula” sari, mis 

kirjeldab algklassilapse elu. Nimeta veel Aino Perviku kolme lasteraamatu pealkiri, 

mille on illustreerinud tema tütar!   
 

Vastus: Keeruline lugu, Maailm Sulelise ja Karvasega, Draakonid võõrsil, Kallis 

härra Q, Sookoll ja sisalik, Dixi ja Xixi, Presidendi lood, „Suleline, Puhuja ja 

must munk”  3p 

 

3) Kolmel aastal (2012, 2014, 2018) on Lastekaitse Liit valinud Aino Perviku raamatu 

Hea lasteraamat nimekirja. Nimeta nende raamatute pealkirjad! 

 

Vastus: Hea lasteraamat 2018  „NummiPealt ja mujalt”, Hea lasteraamat 2014  

„Sinivant läheb lasteaeda”, Hea lasteraamat 2012   „Klabautermanni mure”  3p 
  

4) Missugune Aino Perviku raamat sai Aasta Rosin 2010 auhinna? 

Vastus: „Ühes väikses veidras linnas” (Tänapäev, 2009)  1p                                       

5) Tallinna Keskraamatukogu poolt väljaantavat auhinda „Järje Hoidja“ on saanud 

Aino Pervik kahel korral (aastal 2014 ja 2008). Nimeta nende raamatute pealkirjad! 

Vastus: 2014 Järje Hoidja ("Härra Tee ja proua Kohv"), 2008 Järje Hoidja 

(„Paula sõidab kevadet vaatama“)   2p 

6) Aino Perviku rikkalikus loomingus on ilmunud ainult üks luuleraamat lastele. 

Nimeta selle pealkiri! 

Vastus: luuleraamat lastele "Härra Tee ja proua Kohv" 1p 

7) Selles sarjas on ilmunud raamatud Marie Curiest, Maria Callasest, Coco Chanelist jt.  

 

1) Mis sarjaga on tegu? 

2) Mis kirjastus seda sarja välja annab?  

3) Kellest ilmus aastal 2022. samas sarjas raamat? 

 

Vastus:  

 

1) sari „Säravad naised” 

2) sarja annab välja kirjastus Tänapäev 

3) 2022. aastal ilmus raamat Marlene Dietrichist  3p 
  

https://et.wikipedia.org/wiki/Aasta_Rosin
https://et.wikipedia.org/wiki/Järje_Hoidja
https://et.wikipedia.org/wiki/Järje_Hoidja


8) Igal aastal valitakse Eestis aasta looma ja linnu kõrvale ka aasta puu. Käesoleva 

aasta loomaks valiti karu, linnuks metskurvits ja puuks...  

 

1) Mis puu sai aasta puuks? 

2) Milliseid selle puu sugulasi võib veel eesti loodusest leida? 

3) Mida valmistati sellest puust eesti rahvakultuuris? 

 

Vastus: Postimees Junior 17. veebruar 2022, lk 16-17: 

 

1) harilik pihlakas. 

2) Eesti looduses kasvab veel tuhkpihlakas (Lääne-Saaremaal) ja pooppuu.  

3) Kuna pihlaka puit on kõva ja sitke valmistati sellest tööriistaosi, näiteks 

kirvevarsi ja rehapulki.  3p 
 

9) eesti keele küsimused: 

 

5.-6. klass: mängus valikvastustega küsimused 9-18 

 

Mida tähendavad järgmised kõnekäänud? Valige õige vastus. 10 p  

1. Punane kukk katusel 

 tüli 

 häda käes 

 tulekahju 

2. Kananahk seljas 

 tunneb hirmu 

 väriseb 

 külmetab 

3. Nahkpüksid jalga saama 

 elab teiste kulul 

 saab rikkaks 

 piinlik olukord 

4. Nahka üle silmade tõmbama 

 päikest võtma 

 magama 

 petma 

5. Must kass on vahelt läbi jooksnud 

 üksteisega pahaseks saanud 

 põgenenud 

 keegi on teinud midagi sobimatut 



6. Hammast ihuma 

 teise peale viha kandma 

 tüli seletama 

 hirmu tundma 

7. Kana kitkuma 

 kana sulgedest puhastama 

 süüa tegema 

 tülitsema 

8. Tegi sääred 

 kudus põlvikud 

 põgenes 

 õmbles püksid 

9. Liimist lahti 

 midagi on korrast ära 

 tunneb piinlikkust 

 paber on lahti tulnud 

10. Laseb teise selja peal liugu 

 elab teiste kulul 

 nälgib 

 sai rikkaks 

 

7.-8. klass:  

PANE KIRJAVAHEMÄRGID NING PUUDUVAD LAUSE LÕPUMÄRGID  

1. Hei lugupeetud külalised laev saabus sadamasse 

2. Mets ja koduloomi maad vett ning õhku seda kõike peab hoidma nagu oma 

hinge. 

3. Meil on järgmised ilusad põlispuud must pappel Tallinnas Viiralti tamm 

Viljandi lähedal ja Lauri tamm Urvastes. 

4. 1921 aasta septembrikuus Inglismaal Londonis East Endi linnaosas sündinud 

poisslapsel oli 14 sõrme ja 15 varvast. 

 

          VASTUSED 

Iga õigesti pandud kirjavahemärk annab punkti. 

 



1. Hei, lugupeetud külalised, laev saabus sadamasse! (3 punkti) 

2. Mets- ja koduloomi, maad, vett ning õhku – seda kõike peab hoidma 

nagu oma hinge. (4 punkti ; NB! Ka sidekriips annab punkti.) 

3. Meil on järgmised ilusad põlispuud : must pappel Tallinnas, Viiralti 

tamm Viljandi lähedal ja Lauri tamm Urvastes. (2 punkti) 

4. 1921. aasta septembrikuus Inglismaal Londonis East Endi linnaosas 

sündinud poisslapsel oli 14 sõrme ja 15 varvast. (1 punkt, mille annab 

järgarvu järel olev punkt) 

Raamatuküsimused: 

 

 5.-6. klass:  Sally Harris „Topelt-Felix” 

 

10(mängus küsimused 19-30) Mis sa arvad, miks on raamatul selline pealkiri „Topelt- 

Felix”? 

 

11) Mitu last on Felixi peres? 

 

Vastus: 4  1p 

 

12) Raamatus on kirjutatud: „Viimaks  lendab sekretäri uks lahti ja Mühk jalutab sisse, 

ülejäänud ema otse tema kannul”. Kuidas Sa sellest aru saad? 

 

Vastus: Felixi ema ootab beebit, uksest tulles on näha kõigepealt ema kõht    1p 

 

13) Felixi peres on selline reegel, et kui laste vahel ärajaotatud kodused tööd on 

tegemata, siis..............? 

 

Vastus: ...siis magustoitu ei saa 1p 

 

14) Millised arvud on Felixi jaoks probleem? 

 

Vastus: paaritud arvud 1p 

 

15) Ühel koolipäeva hommikul kaotab Felix enesekontrolli, ta jookseb klassist 

minema ja lukustab end direktori kabinetti. Mis ajas  Felixit segadusse? 

 

Vastus: tunniplaanis asendati õigekirjatund teise ainega. Felixile on väga tähtsad 

kindlad reeglid   1p 

 

16) Koolis on koht, mis Felixile väga meeldib. Mis koht see on ja mida ta seal teeb? 

 

Vastus: raamatukogu on „vaikuse, korrastatuse ja korraga täidetud koht”. Felix 

aitab raamatuid riiulisse tagasi panna  2p 

 



17) Mis ja miks juhtus Felixiga matemaatika tunnis pärast tunnikontrollide 

kättesaamist? 

 

Vastus: Felix karjub õpetaja peale, rebib töö tükkideks, sest lehe servas oli 

number 17      2p 

 

18) Kus elab Charlie oma ema ja vend Beniga? 

 

Vastus: paatmajas 1p 

 

19) Miks on Ben ja Felix Charlie arvates ühte moodi? 

 

Vastus: ka Benil tekib reeglite pärast hulk samasuguseid probleeme nagu Felixil

    1p 

 

20) Mis saladuse usaldab Charlie Felixile enda kohta? 

 

Vastus: Charlie ei oska lugeda 1p  

 

21) Hugo selgitab Felixile, mis koht tekitab probleeme tema ajus. Mis nime nad 

panevad sellele nn. kiusajale? 

 

Vastus: kiusaja Basil 1p 

 

 

 7.-8. klass: „Iris”  Sarah Crossan   

 

10) Miks sattus Alisson Marla juurde elama? 

 

Vastus: Ta jooksis kodunt ära vägivaldse isa eest ja tal polnud kusagil elada. 

Juhuslikult sattus marla majja ja jäi sinna. Esialgu ärakasutamise eesmärgil, 

hiljem hoolides vanainimesest.  1p 
 

11) Marla juures käis sotsiaaltöötaja Peggi ja Marla rääkis, et talle saadeti uus inimene, 

kes käis ringi aluspesu väel. Alisson jooksis Peggi tulles ära ja jalutas ringi rannas. 

Mis juhtus rannas tema väheste asjadega? 

 

Vastus: Kõik varastati ära. Seljakott koos väheste riietega, telefoniga.... 1p 
 

12) Kes oli Iris tegelikult ja millepoolest ta Alissoniga sarnanes? 

 

Vastus: Marla noorpõlvesõbranna ja temal oli ka olnud põsel arm.  1p 
 

13) ARMASTUS 

    „ Kui oleks võimalik õppida armastust ära teenima,  

      nagu saad õppida klaverit mängima või verbe pöörama,  



     siis minule kirjutataks alati märkus:........ 

Lõpeta lause! 

 

Vastus:   .....Pead rohkem pingutama! 1p 

 

14) Mille poolest olid sarnased Alissoni isa ja Marla poeg? 

 

Vastus: Mõlemad olid vägivaldsed jõhkardid 1p 
 

15) Millise töö leidis Alissonile uues elukohas kohatud Lucy? 

 

Vastus: Alisson aitas Lucyl ja tema tuttavatel teha koduseid töid- kirjutas 

motivatsioonikirju, lahendas ülesandeid, tõlkis tekste   1p 
 

16) Kuidas sai Alisson oma näole armi? 

 

Vastus: Isa viskas teda vihahoos kuuma triikrauaga 1p 

 

17) Alisson tegi Marlale jõuluks kaks kingitust. Mis need olid? 

 

Vastus: Roosad tantsijakingad ja ehitud kuusk 1p 

 

18) Kuhu läks elama Marla haiglast välja saades ja kuhu läks elama Alisson ja mille ta 

uuesti ette võttis? 

 

Vastus: Marla läks elama oma tütretütre, Alisson läks elama koos isa ekskaaslase 

Kelly-Anne ja poolõe Helenaga. Alisson läks uuesti kooli.  2p 

 

19/31)  Kes on pildil? Kirjuta iga numbri juurde nimi! Mis tegevusala neid ühendab? 

 

Vastus: 1. Sten-Olle (Moldau); 2. Pärt Uusberg; 3. Vaiko Eplik 

Ühendab muusika – selle loomine, esitamine             4 p 

 

20/32) Mis pealkirja kannab 2023. aasta suvel aset leidev XIII noorte laulu- ja 

tantsupidu? Kes on laulupeo kunstiline juht? 

 

Vastus: Püha on maa 

     Pärt Uusberg  2 p 

 

https://2023.laulupidu.ee/xiii-noorte-laulu-ja-tantsupidu/ 
 


