Netikirjariini novembrikuu vastused
Küsimuste numeratsioon on samasugune mis mängus, et oleks tabelit parem jälgida.
1. Mis on Astrid Lindgreni täis eesnimi?
Vastus: Astrid Anna Emilia
2. Kus asub Astrid Lindgreni sünnilinn. Nimeta linn, riik!
Vastus: Rootsis Vimmerbys
3. Enamikke Astrid Lindgreni teoseid on illustreerinud......(kes?) ja eesti keelde
tõlkinud ..........(kes?).
Vastus: illustreerija Ilon Wikland, tõlkija Vladimir Beekman
4. Mis raamat oli Astrid Lindgreni ja Ilon Wiklandi esimene ühine töö?
Vastus: „Mio, mu Mio”
5.1958. aastal anti Astrid Lindgrenile H.Chr. Anderseni medal. Mis raamatu eest?
Vastus: „Hulkur Rasmus”
6. Mis on Pipi täielik eesnimi raamatus? Kes mõtles välja Pipi nime?
Vastus: Pipilota Viktuaalia Rullkardiina Piparmünta
Vastus: tütar Karin
7. Nimeta Astrid Lindgreni loomingust raamat, mis ilmus esimesena eesti keeles!
Selle raamatu põhjal on valminud ka esimene Lindgreni loomingu film.
Vastus: „Meisterdetektiiv Blomkvist”
8. Missugusest raamatust on pärit järgmine katkend?
„Kui laev randus, kallas parajasti vihma ja sadamasillal seisis kõigest üksainus väike inimene koos
ühe koeraga. Inimene oli naissoost ja umbes seitse aastat vana. Ta seisis seal liikumatult, otsekui
kasvaks ta sillast välja, vihm sadas talle selga, kuid ta ei liigutanud ennast.”
Vastus: „Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses”
9. Kes oli see vallatu tegelane, kellest sai täiskasvanuna vallavanem?
Vastus: Vahtramäe Emil
10. Kuidas karistati Vahtramäe Emilit vempude pärast?
Vastus: pandi tislerivärkstuppa kinni
11. Mis on Väikevenna õe ja venna nimed?
Vastus: Bosse ja Bettan
12. Mille lõhkus Karlsson ära?
Vastus: aurumasina
13. Karlsson vajas kollitamiseks?

Vastus: tekki
14. Mis juhtus Madlikesega, kui ta katuselt alla hüppas?
Vastus: sai peapõrutuse
15. Mis oli „Hulkur Rasmuses” Paradiisi- Oskari hüüdnimi?
Vastus: Vanajumala Õiglane Kukulind
16. Millist sõna paluti Pipil kirjutada koolis?
Vastus: merehaige
17. Mida sisaldas „Bullerby lastes” Tarkade Laegas?
Vastus: Lasse, Bosse ja Olle hambaid
18. Missuguses külas elavad Lasse, Bosse ja Olle?
Vastus: Bullerbys
19. Leia Rikswebist ( https://raplamaa.webriks.ee ) Heljo Männi kirjutatud triloogia oma
mälestustest. Kirjuta nende kolme osa pealkirjad !
Vastus: „Nõgesed ja nartsissid”, „Kassikäpp”, „Kurereha”
20. Leia Rikswebist ( https://raplamaa.webriks.ee) norra kirjaniku raamat filosoofia ajaloost?
Nimeta autor ja raamatu pealkiri.
Vastus: Jostein Gaarder „Sofie maailm”
21. Millise Raplamaa valla vapil ja lipul on must ronk?
Vastus: Kehtna vald
22./22.-23. Ajakirjandus:
5. - 6. klass: Raplamaa Sõnumid
Igal aastal toimuvad 20.- 30. oktoobril üleriigilised raamatukogupäevad. Seekord toimus
raamatukogupäevade pidulik avamine Raplamaal. Kus täpsemalt?
Vastus: Märjamaal (Raplamaa Sõnumid 26. okt, lk 19)
7. - 8. klass: Imeline ajalugu
Tänapäeva Saksamaa idaosas elab üks polaabi slaavlaste hõimu kuuluv rahvakild. Mis rahvakilluga
on tegemist?
Vastus: sorbid ehk vendid (Imeline Ajalugu okt, lk. 88-95 )
Seda sõna oskavad ainult ukrainlased õigesti hääldada. Ukrainlane hääldab seda sõna nõrga õhäälikuga ent venelane terava i-häälikuga.
Mis sõnaga on tegemist?
Mida see sõna ukraina keeles tähendab?
Vastus: Sõna, mida vaid ukrainlased õigesti oskavad hääldada on paljanõtsja, mis tähendab
Ukraina leiba. Ukraina sõna paljanõtsja tähendab lihtsat maalähedast juuretise või pärmiga

tehtud leiba, mida tavaliselt küpsetatakse rukki-, nisu-, tatra- või mis tahes käepärast olevast
jahust (Imeline Ajalugu okt, lk. 56-57)
23./24. 9. - 10. septembril oli Raplas juba mitmendat korda kultuurifestival SÄRIN.
Kus see aset leidis? Kuidas on selle koha aadress?
Vastus: Kultuuriklubis BAAS, Tallinna mnt. 5, Rapla
24.-25./25. eesti keel:
5. -6. klass:
1. Leidke kaks lauset, kus kõik sõnad algavad sulghäälikuga.
a- Koledates lompides paterdasid pardid. – Sulghäälikuga ei alga lompides.
b- Siniste kleitidega tüdrukud kõndisid kooli. - Sulghäälikuga ei alga sinistes.
c- Tragid poisid püüdsid korvi tabada.
d- Hallid kassid krõbistasid krõbinaid. – Sulghäälikuga ei alga hallid.
e- Garaažist kostis kärarikast kõnekõminat.
2. Leidke kaks lauset, kus kõik sõnad algavad helilise häälikuga.
a- Naljakas video muutis emad-isad rõõmsaks.
b- Lapsed ragistasid aias õunu süüa. – Helise häälikuga ei alga süüa.
c- Jänes lippas mööda metsateed võpsikusse.
d- Ema kutsus väikest Marti tuppa. – Helilise häälikuga ei alga kutsus, tuppa.
e- Aiamööbel sai vihma käes märjaks. – Helilise häälikuga ei alga käes.
3. Leidke kaks lauset, kus kõik sõnad algavad helitu häälikuga.
a- Sipelgasiilid siblisid tuttavas pesapaigas.
b- Keegi läks mööda krabisevat kruusateed. – Helitu häälikuga ei alga läks, mööda.
c- Hobune ja varss sõid heinamaal. – Helitu häälikuga ei alga ja, varss.
d- Fakte kontrollisid kõik helitehnikud.
e- See olukord muutus naeruväärseks. – Helitu häälikuga ei alga olukord, naeruväärseks.
4. Leidke kaks lauset, kus kõik sõnad on õigesti kirjutatud.
a- Kolmapäeval, 10.novembril on mardipäev. – viga Novembril
b- Novembrikuud nimetatakse ka talvekuuks.
c- Eestlased tähistavad 2.novembril hingedepäeva. – viga Hingedepäeva
d- Suure Munamäe kuusikus elab halljänes. – vead munamäe, Halljänes
e- Linlased kõndisid mööda Estonia puiesteed.

5. Leidke kaks lauset, kus ei ole kõik sõnad õigesti kirjutatud.
a- Lugesin artiklit kosmoses olevate mustade aukude kohta. -vead artikklit, Mustade Aukude
b- Pühapäeva hommikul sõime pannkooke. - Vead homikul, pankooke
c- Vaatasin koos väikese õega filmi „Lepatriinude jõulud“.
d- Mulle ei meeldi saade „Tantsud tähtedega“.
e- Rullbiskviit oli seekord hästi maitsev.
7. -8. klass:
Palamuse muutub igal kevadel nii turistide kui ka matkajate sihtpunktiks. Möödunud sajandi alguses
oli Palamuse väike küla mitme talu, kiriku, kihelkonnakooli, kõrtsi, apteegi ja kauplusega. Varsti
hakkas siin arenema tööstus: kaks vesiveskit, villavabrik, viinaköök ja sepikoda.
Tallinna lähedal Kopli lahe ääres asub Eesti Vabaõhumuuseum. Kaunis kaldajärsak, metsapark lehtja okaspuudega, vanaaegsed hooned - kõik see kutsub end vaatama. Territoorium on jagatud neljaks
tsooniks : Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja saared. Naised ketrasid, kudusid, aga mehed tegid
puutööd. Suur ahi, pikk söögilaud, paar puupinki ja sängi – niisugune oli ruumi sisustus.
Raamatuküsimused: 5. -6. klass: „Mio, mu Mio”
26. Mille andis tädi Lundin Bossele?
Vastus: kuldse õuna
27. Kes oli Mio isa?
Vastus: Kauge Maa kuningas
28. Kes oli Jum-Jum?
Vastus: Mio sõber
29. Mis oli Mio hobuse nimi?
Vastus: Miramis
30. Mille poolest oli eriline kaev Maal teispool vett?
Vastus: Sosistas õhtuti muinasjutte
31. Kui palju valgeid hobuseid elas Mustas metsas?
Vastus: 100
32. Mis maal elas Rüütel Kato?
Vastus: Äramaal
33. Mis sai röövitud lastest Rüütel Kato juures?

Vastus: Nõiutud linnud
34. Kust sai Mio endale mõõga?
Vastus: Mõõgasepp tegi
35. Miks piilurid ja vahimehed ei märganud Miot, kui ta lähenes Kato toale?
Vastus: Tal oli seljas nähtamatuks tegev mantel
7. -8. klass: „Kerstin ja mina”
26. Barbro esitas küsimuse „ Kui sul oleks miljon krooni...” Mida Pisi-Kalle oleks siis soovinud?
Vastus: „Kui mul oleks miljon, siis oleks mul oma voodi”
27. Barbro kurtis emale:”Ema, ainult tööst ei piisa, et õnnelik olla!!!” Mida ema vastas?
Vastus: ”Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Parim viis õnnelikuks saada on
kõigist kaasinimestest hoolida.”
28. Rootsis on kombeks jaanipäeva ajal ajada püsti üks puu, mida kaunistatakse lillepärgadega ja
mille ümber jaaniööl tantsitakse. Kuidas seda nimetatakse?
Vastus: Meiupuu
29. Emal oli alatihti kombeks Kerstinit ja Barbrot manitseda poiste ja tüdrukute teemal. Millise
tõetera ta tüdrukutele ütles? Mis on tüdruku jaoks kõige tähtsam?
Vastus: ”Kõige tähtsam tüdruku jaoks pole see, et ta poistele meeldib, vaid et teised tüdrukud
temast lugu peaksid.”
30. Kaksikutel Barbrol ja Kerstinil oli Lillhamra majas oma tubadega majatiib, mida nad
nimetasid...?
Vastus: Nähvitsapesaks
31. Isa saatis Barbro härra Söderlundi nende tallu kutsuma, et meister vaataks üle saunaahju. Kelle
Barbro ekslikult kaasa tõi?
Vastus: Härra Söderlundi poja Björn-i
32. Mille järgi sai aru, kumb kaksikutest oli Barbro, kumb Kerstin?
Vastus: Barbro-l oli vasakul põsel väike pruun sünnimärk
33. Kellest sai pere Lillhamrasse kolides Barbro üks parimaid sõpru? (Nimi ja amet)
Vastus: Johan Rosenkvist, kes oli talus eestööline ehk vanemsulane
34. Sel aastal, kui kaksikud leeris käisid, põles maha...
a) Strömbergi kontoritarvete pood
b) Strömbergi loomapood
c) Strömbergi raamatupood

