
Netikirjariini detsembrikuu vastused

Küsimuste nummeratsioon on samasugune mis mängus, et oleks tabelit parem jälgida. 

1. Mitu aastat möödus tänavu augustis Harri Jõgisalu sünnist?

Vastus: 100 aastat   

2. Mis aastal ilmus Harri Jõgisalu esimene lasteraamat? Nimeta ka pealkiri!

Vastus: Käopoja tänu  1967   

3. Millises koolis töötas Jõgisalu õpetajana 30 aastat? 

Vastus: Märjamaa Keskkoolis (Gümnaasiumis) 

4. Millisest Eesti piirkonnast on juttu raamatus „Maaleib”? 

Vastus: Kihnu  

5. Milline raamat  järgnevas nimekirjas ei ole  Harri Jõgisalu kirjutatud? 

  „Kärp”, „Sass ja Jass”, „Suutäis soolast”, „Liisi, Kaspar ja teised kiisud”, „Nõiutud linn”, „Vesiratta
Madis”, „Linnavarblane maal”    
     
Vastus: „Nõiutud linn” on Heiki Vilepi raamat, Jõgisalu kirjutas raamatu „Nõiutud allikas” 

6. Harri Jõgisalu oli kahe valla aukodanik. Nimeta need vallad! 

Vastus: Kihnu ja Märjamaa 

7. 2012. aastal kingiti Harri Jõgisalule 90. sünnipäevaks nimeline pink. Kus see pink asub?

Vastus: Märjamaal (raamatukogu juures) 

8. Leia Rikswebist  ( https://raplamaa.webriks.ee) pildiraamat „Tervitame päikest”

Kes on raamatu koostanud? Millest see raamat on? Kes on kirjutanud piltidele tekstid. 

Vastus: 

Holger Oidjärv
piltidele on tekstid kirjutanud Heljo Mänd 
jooga

https://raplamaa.webriks.ee/


9. Leia Rikswebist ( https://raplamaa.webriks.ee) Russell Stannardi  raamatud. Nimeta nende 
pealkirjad! Mis teemat need raamatud käsitlevad?

Vastus:

 „Onu Alberti aeg ja ruum”
 „Onu Albert ja mustad augud ”
 „Onu Alberti kvantseiklus ”
Raamatute ühiseks nimetajaks on füüsika

7. - 8. klass:   Imeline ajalugu   

10. 1946. aastal korraldas USA Vaikses ookeanis tuumapommikatsetuse, millest sai inspiratsiooni  
Pariisi moelooja Louis Reard. Esmakordselt demonstreeriti kolmnurkseid kangatükke, mis olid 
omavahel ühendatud nööridega. See põhjustas maailmas palju skandaale ja mõningates riikides oli 
selle riietuse kasutamine avalikult lausa keelatud. 1958. aastal hakati seda riietust valmistama kiiresti
kuivavast ja elastsest materjalist ning lõpliku läbimurde maailmas tegi see riietus 1962. aastal, mil 
näidati üht James Bondi filmi. 

Mis riietusesemega on tegu? Mille järgi sai see oma nime? Mis materjaliga on tegu?
Mis James Bondi film see oli?

Vastus:

bikiinid
Vaikses ookeanis asuva Bikini rõngassaare järgi
Selleks  kuivavaks ja elastseks materjaliks on lükra
James Bondi film „Dr. No” 

11. Rohkem kui kakskümmend aastat tagasi loodi veebileht, mis võimaldas kasutajatel esmakordselt 
luua profiili, sõbruneda teiste kasutajatega, saata sõnumeid ja blogida oma tegemistest. Toona 
veebilehekülg aktiivset kasutajaskonda ei leidnud ja aastal 2000 see suleti. Seda veebilehte aga 
loetakse tänase laialt levinud sotsiaalmeedia alusepanijaks.

Mis veebilehega on tegemist? Mis aastal see loodi?

Vastus: Andrew Weinreichi meediaettevõtte lehekülg SixDegrees.com mis loodi aastal 1997

5. - 6. klass:      Raplamaa Sõnumid   

10. Ühe meie maakonna kunstniku maalinäitusest kirjutati  novembris  Raplamaa Sõnumites päris 
mitmel korral. 
Artiklite pealkirjad olid „ .... meistriteosed” ja „ .... - hääbuva arhitektuuri dokumenteerija”. Punktiiri 
asemel oli kunstniku nimi. Kirjuta see nimi!

Vastus: Rein Berlokko  

11./12. Just Film on Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFFi) laste- ja noortefilmide alafestival.

https://raplamaa.webriks.ee/


Mis film võitis  sel aastal (2022) Just Filmi Grand Prix kui parim noortefilm? Mis maa film see on?

Vastus: Ungari film Kuus nädalat; https://poff.ee/

12./13. Nimeta maakonnad, millel on ühine piir Raplamaaga! 
 
Vastus: Harju-, Lääne-, Pärnu- ja Järvamaa  

13./14. eesti keel: 

5. -6. klass:

Otsustage, kas lause on õigesti või valesti kirjavahemärgistatud.

1) Enne jõuluvana käis perest peresse jõulusokk, kellel olid pea küljes suured sarved ja seljas paks 
karvane kasukas. ÕIGE
2) Jõulusokk on vanem kui viikingiaeg. VALE - kui ees ei ole koma, sest tegemist on 
võrdlusega/lauses ainult üks öeldis.
3) Jõulusokk on viljakuse sümbol, mida ülistati talvisel pööripäeval. ÕIGE
4) 21. jaanuaril 1668. aastal keelas Kopenhaageni linnavalitsus ringikäimise jõulusokuna. VALE – 
järgarvude järele kirjutatakse punkt, seega 21.jaanuaril 1668.aastal.
5) 19.sajandil näeb päevavalgust jõuluvana. ÕIGE
6) Pärast 1931.a Coca-Cola reklaami sai jõuluvana riietuseks punane mantel, lai must vöö ja valge 
habe. ÕIGE
7) Kui ameeriklaste Santa Clausi elukoht asub põhjapoolusel siis soomlaste jõuluvana elab ikka veel 
Lapimaal Korvatunturi mägedes. VALE – siis ette käib koma/ kui-kõrvallause lõpus on koma.
8) Soomlaste jõuluvana elab seal koos põhjapõdraga, kes ei oska lennata. VALE – kes ees käib 
koma/ kõrvallause algab siduva asesõnaga kes.
9) Seetõttu ei saabugi soomlaste jõulumees korstna kaudu, vaid ikka esiuksest. ÕIGE
10) Seal hõikab ta: „Kas siin häid lapsi on?“ VALE – küsimärk kirjutatakse enne

(Tekst on pärit ajakirjast Imeline Ajalaugu nr12/2019)

7. -8. klass:

Leia tekstist kümme sõna, mille käänamisel või pööramisel on eksitud õigekeelsusreeglite vastu, ja 
kirjuta need korrektselt. Kui mõne sõna käänamisel või pööramisel on võimalikud mitu varianti, siis 
ära muuda tekstis juba korrektset varianti teiseks korrektseks variandiks. 

1) Nägin eile kohvikus oma armast tädit.
2)Ta pidi minema Hispaaniasse akusi laadima.
3) Tädist ei kiiranud tavapärast rõõmu, olin harjunud nägema teda õnnelikku ja reipana. 4) Ta paistis 
üle töödanud ning seetõttu oligi töölt puhkust taodelnud.
5) Oma telefonist otsis ta välja Google`i kaartid ja näitas kuurordit, kuhu puhkama läheb. 6) Lubasin 



koos täditütardega ta eksootiliste ämblike akvaariumit puhastada ning pikakarvaliseid kurje koeri 
jalutada.
7) Soovitasin tädil oma rannapuhkusest pilte ja videoid teha, lõõgastuda, kontserdeid kuulata, 
vaatamisväärsusi vaadata ning mitte niipea koju naaseda.

Vastus: 

tädit – õige tädi
akusi – akusid
õnnelikku – õnneliku/õnnelikuna
töödanud – töötanud
taodelnud – taotlenud
kaartid – kaardid
kuurordit – kuurorti
pikakarvaliseid – pikakarvalisi
kontserdeid – kontserte
naaseda – naasta

Raamatuküsimused: 5. -6. klass:  Kristi Piiper „Libahundid“

14. Mitmendas klassis käisid sõbrad Fred ja Matu?

Vastus: kuuendas 

15. Millist saladust varjas Fred terve suvevaheaja oma sõbra Matu eest?

Vastus: Vanemad olid lahku läinud / Fredil oli nüüd kaks kodu. 

16. Mille ostsid Fred ja Matu varitsuse jaoks?

Vastus: binokli 

17. Mis maitsega oli kooli sööklas pakutav piimakissell?

Vastus: Kala 

18. Millised pahandused toimusid kooli sööklas?

Vastus: 

lauad-toolid olid ketšupi ja sinepiga kokku mökerdatud
toit oli rikutud
maitseained purkides ära vahetatud
söökla inventrar kõrvale pandud. 

19. Mis nimelise klubi moodustasid Fred, Matu, Hendrik, Heleri ja Iti?

Vastus: „6.b Libahundid“ või lihtsalt „Libahundid“ 

20. Millist hoonet läksid Fred, Matu, Hendrik, Heleri ja Iti uurima ja
kuhu nad sealt välja jõudsid?



Vastus: Koolimaja kõrvalhoonet ja jõudsid välja koolimaja sööklasse 

21. Kes oli tegelikult kooli sööklas toimunud pahanduste tegija?

Vastus: Kohviku-Leenu 

22. Millise karistuse said Fred, Matu, Hendrik, Heleri ja Iti salaja kooli
territooriumile sisenemise eest?

Vastus: Noomituse 

7. -8. klass:  „Mida silmad ei näe” 

15. Hanneli osales konkursil. Millise auhinna saamise nimel võistlesid noored muusikud?

Vastus: Võitja sai väga igaldatud suveprogrammi stipendiumi. 

16. Millise kingituse tegi tädi Hannelile esimese koolipäeva hommikul ja kust see kingitus oli 
toodud?

Vastus: Heleroosad madalad kingad, mis olid ostetud Stockholmist  

17. Miks ei suutnud Hanneli enam klaverit mängida?

Vastus: Ta ei suutnud ajada peast välja mõtet, et kui ta poleks kunagi klaverit mängima 
õppinud ja osalenud sellel neetud konkursil, oleks ema veel elus. Hanneli ema sai just 
konkursile sõites surma.

18. Agnes käis poes ja tal jäi makstes raha puudu. Tüdruk pidi midagi oma ostukorvist poodi jätma. 
Koju jõudes tekkis tal emaga konflikt. Mis kodus juhtus ja miks?

Vastus: Ema oli jälle purjus ja vihastas, et Agnes just munad poodi jättis. Ema muutus 
vägivaldseks, lüües Agnest vastu nägu käega, milles oli suits. Lisaks viskas ta maha puruks 
jogurtitopsi, mille Agnes oli poest vähese raha eest ostnud. 

19. Hanneli tädi Sigrid kutsus Agnest nendega kaasa Tallinnasse. Mida arvas sellest Agnese ema 
Maarika?

Vastus: Agnese ema ei lubanud tal Hanneli ja Sigridiga Tallinna sõita, sest tal poleks niikuinii 
olnud millegi ostmiseks raha.  

20. Millise kingituse ostis Hanneli Agnesele Tallinnast?

Vastus: Tsirkoonistkivikesega hõbeketi  

21. Mis juhtus õpetaja Lebedevaga, et ta ei saanud lauljaid kirikukontserdil klaveril saata ning kuidas
olukord lahenes?

Vastus: Õpetaja jooksis koolimajja noote tooma, kukkus ja murdis käeluu. Hanneli otsustas 
teda aidata ja saatis ise klaveril lauljaid. 



22. Kuhu kadus peale Agnese kodu põlengut ema Maarika ja mis sellele eelnes?

Vastus: Ema Maarika sai aru, mida oli kavatsenud tema tütrega teha joomasõber Einar.
Ta läks Einarit jälitama, tappis mehe ja põgenes Tallinna. 

23. Kes oli süüdi Hanneli ema surmas ning kes aitas seda autoõnnetust kinni mätsida?

Vastus: Hanneli ema autole sõitis ette purjus Einar, kes läks peale avariid Maarika juurde, et 
ta aitaks mehel avariilise auto järve lükata.  


