
Netikirjariini jaanuarikuu vastused

Eesti keele küsimused on tihti tehnilistel põhjustel mängus mitme küsimusena ent lihtsuse huvides 
oleme punktitabelisse kandnud koondsumma. 

1. Ketlin Rauk kirjutab oma raamatuid nime all Ketlin Priilinn – see on tema kirjanikunimi ehk ... 
(kirjuta lünka õige sõna).

Vastus: pseudonüüm / varjunimi  

2. Lastekaitse Liit valib kord aastas uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Hea 
lasteraamat 2011 hulka valiti ka üks Ketlin Priilinnu raamat. Nimeta pealkiri!

Vastus: „Evelini lood”  

3. Ketlin Priilinn on osalenud mitmel aastal noorteromaanivõistlusel, mida korraldavad kirjastus 
Tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskus. 2006. ja 2014. aastal võitis Ketlin Priilinn oma 
võistlustöödega III koha ja 2009. aastal II koha.  Nimeta Ketlin Priilinnu II ja III koha 
võiduraamatute pealkirjad!

Vastus: 

„Halloween” III koht 2014
„Sefiirist loss” II koht 2009
„Maarjamäe kägu” III koht 2006

4. Nimeta Ketlin Priilinnu raamatu pealkiri, mis osales samuti noorsooromaanivõistlusel 2008. aastal
ja oli äramärgitud tööde hulgas.

Vastus: „Mustlasplikad”  

5. Nimeta Ketlin Priilinnu raamatute pealkirjad, milles esineb nimi Maricruz, Julius, Muri, Berta!

Vastus:  „Tüdruk nimega Maricrus”, „Anna ja tema merisiga Julius”, „Ei iialgi ilma Murita”, 
„Koeralaps Berta seiklused”  

6. Mis seos on Ketlin Priilinnul järgmiste raamatutega?:

Walter Mosley"Kuus Easy lugu" (Eesti Raamat, 2004)                                                                          
Ruth Rendell"Aadam ja Eeva ja Näpista Mind" (Eesti Raamat, 2005)                                                   
Michael Cunningham"Kodu maailma lõpus" (Eesti Raamat, 2006)                                                        
Susan Kay"Fantoom" (Eesti Raamat, 2006)

Vastus: Ketlin Priilinn on tõlkinud need teosed inglise keelest eesti keelde.  

7. Kus ja kellena töötab Ketlin Priilinn lisaks kirjutamistööle?

Vastus: Pääsküla raamatukogus raamatukoguhoidjana. 



8. eesti keel: 5. -6. klass (mängus küsimused 8-17):

Kuidas saab allajoonitud sõnade asemel teisiti öelda? Valige samatähenduslik kõnekäänd 

(väljend).

1. Peeter oli otsustanud loobuda maadlustrennist.

-oli otsustanud käe ette panna

-oli otsustanud käega lüüa

-oli otsustanud suud vesistada

2. Peetril oli erinevaid õppimisvõimalusi.

- oli mitu rauda tules

-oli ajanud juuksekarva lõhki

-oli ujunud pärivett

3. Kõik osapooled kirjutasid dokumendile alla.

- viskasid käe alla

-panid käe ette

- andsid kätt

4. Jälle kritiseeriti tüdruku värvikirevat soengut.

-kirtsutati nina

-hoiti nina maas

-hõõruti nina alla

5. Ma uhkustasin: „Sõin eile viis suurt maasikajäätist.“

-vesistasin suud

-tegin suuga suure linna

-võtsin suu vett täis

6. Saates „Näita oma häält“ esinevad mõnikord ebamusikaalsed inimesed.

- elevant on kõrva peale astunud

- eilset päeva otsivad

-endale rusikaga vastu rinda taguvad

7. Äkki lõi välku, naine ehmus.



- punastas juuksejuurteni

-juuksekarvad tõusid peas püsti

-ajas juuksekarva lõhki

8. Pärast kooli lõpetamist minnakse maailma mööda laiali.

-igat kopikat näppude vahele veeretama

-i-le punkti peale panema

-iga nelja tuule poole

9. Ärkasin täna hommikul väga vara.

-kui kukk esimest laulis

- kui aus olla

-kui läks trumm, siis mingu pulgad ka

10. Kaks koera lõrisesid ja läksid tülli.

- läksid harjapidi kokku

-viskasid hammaste vahele

-lakkusid haavu

7. -8. klass:

Asenda tekstis allajoonitud võõrsõnad eesti omasõnadega. Vastuseks kirjuta välja õige numbri taha 

õige omasõnaga lause.  Näiteks 1) Bussis töötas konditsioneer nii tugevalt, et sain kurguvalu 

(aluslause)  1) Bussis töötas kliimaseade nii tugevalt, et sain kurguvalu (omasõnaga vastus).

1) Kord tekkis dialoog vaese baleriini ja kuulsa kunstniku vahel.

2) Kunstnik oli intellektuaal.

3) Tal oli tendents rõhutada oma komplitseeritud mõtteviisi. 

4) Baleriin oli graatsiline, kuid viktoriinides ei saanud kunagi ühtegi punkti.

5) Kunstnik joonistas baleriinist suure portree. See rippus ta näitusel aukohal.

6) Kõik kriitikud olid selle suhtes positiivselt meelestatud.

7) Baleriini pildist sai kunstniku loomingu sümbol.Kunstnik lootis endale  globaalset toetust, kuid



kõik olid huvitatud hoopis baleriinist.

Vastused: 

1. Dialoog – kahekõne

2. Intellektuaal – vaimuinimene

3. Tendents – suunitlus, püüe, kallak

4. Komplitseeritud – keerukas

5. Graatsiline – sire, nõtke

6. Viktoriin – küsimusvõistlus, mälumäng

7. Portree – näopilt

8. Kriitik – arvustaja

9. Positiivne – jaatav, heakskiitev

      10. Globaalne - ülemaailmne

Raamatuküsimused: 5. -6. klass:    Anja Portin „Raadio Popov”   

9. Miks nimetab autor Alfredi Unustatud lapseks?

Vastus: Ta elab enamasti üksi, ema on surnud, isa käib pidevalt välismaal tööl ja ei hoolitse 
poisi eest. 

10. Kellena töötab hiilija ehk Amanda Lehtla?

Vastus: Postiljonina.  

11. Mille poolest on Amanda kõrvad erilised?

Vastus: Amanda on nn Õrnakõrvaline, tema kõrvad tajuvad Unustatud laste ohkeid ning 

hakkavad selle peale värisema.  

12. Esimesel ööl, kui Alfred Amanda juures ööbis, kukkus talle pähe kast – mis oli kastis?

Vastus: Kastis olid Popovi asjad, tema paberid, kirjad, raadiosaatja ja selle skeemid ning 
kasutamisõpetus.  

13. Kes oli Aleksander Popov?

Vastus: Vene teadlane, füüsik.  

14. Alfred hakkas Unustatud lastele tegema raadiosaateid. Kuidas ta lapsi saadetest informeeris?

Vastus: Tegi juhendi, millal raadiosaated toimuvad ja kuidas neid kuulata saab ning pistis selle
Unustatud laste ajalehtede vahele.  

15. Mille järgi said oma nimed Amanda kass Huvitus ja vares Harlamovski?

Vastus: õunasortide järgi.  

16. Kuidas Alfredil õnnestus näha Õrnakõrvaliste kogukonda ning paljastada nende saladus?

Vastus: Alfred jälitas Amandat teel koosolekule ja jälgis salaja aknast toimuvat.  



17. Millistel teemadel rääkis Alfred Raadio Popovi saadetes? Nimeta vähemalt 3 teemat!

Vastus: Tutvustas teadlast Popovi; rääkis loomade hulgas üles kasvanud lastest; raamatutest; 
raadiolainetest kosmoses; luges ette lugejakirju; tutvustas toiduretsepte / söögisoovitusi; jagas 
nippe, mida teha, kui öösel und ei tule; Unustatud laste poolt esitati jõululaul. 

18. Milline lind oli Õrnakõrvaliste märgi peal?

Vastus: Lumekakk.  

7. -8. klass:     Ketlin Priilinn   „Ta ei teinud seda”   

9. Mis eriala unistas Patricia tulevikus Põllumajandusülikoolis õppida?

Vastus: veterinaariat  

10. Miks kolis Patricia koos emaga Olustverest Tallinna?

Vastus: Ema sai Tallinnasse töökoha   

11. Millised hobid olid Lillil veel peale lugemise?

Vastus: söögitegemine, Bellaga tegelemine ja kooli noortekooris laulmine  

12. Lilli, Patricia, Sofie ja Merete – nende kõigi elus oli üks sarnasus, mis puudutas perekonda. Mis 
see oli?

Vastus: Kõigil nelja pereelus puudus isa  

13. Krissika oli see neiu, kes oli Patriciat kiusava neliku eestvedaja. Milline oli aga tema enda 
kodune olukord? Kuidas ja miks elas Krissika nii, nagu ta elas.

Vastus: Krissikat kasvatas vanem õde, kes jättis kooli pooleli, et ennast ja õde kahel kohal tööd
tehes üleval pidada. Elati tagasihoidlikult. Isa oli aastaid tagasi  surnud vähki ja ema ennast 
surnuks joonud.   

14. Tüdrukute kamp meelitas libakohtingut teeseldes Patricia koolimaja taha, kus nad teatasid, et 
mingit Sebastiani kellele Patricia meeldib, pole olemas. Karolina ütles Patriciale ühe lause, mis võis 
hiljem kaudselt olla ka põhjuseks, miks Patricia katuselt alla kukkus. Mida Karolina ütles?

Vastus: „Sinusugust ei paneks niikuinii  keegi tähele, isegi siis mitte, kui sa katuselt alla 
hüppaks.”   

15. Kellesse oli Lilli armunud ja kuidas suhtus suhtus sellesse Lilli ema?

Vastus: Lilli oli armunud 11. klassi tüdrukusse Sofiesse. Ema ei suutnud suhet omasoolisega 
mõista ja aksepteerida. 

16. Sofie oli ühel päeval kooli tulles väsinud, pahur ja magamata, sest nad olid emaga poole ööni 
üksteise peale karjunud. Miks nad tülitsesid?



Vastus: Sofie ema plaanis kolida oma uue mehe majja elama, aga Sofie polnud nõus kaasa 
tulema, vaid soovis jääda elama üksi nende korterisse.   

17. Kust leidis Lilli oma koera Bella?

Vastus: Hoiukodu kodulehelt  

18. Krissika ja tema kamp, kes kiusasid koolis Patriciat, oli pärast Patricia surma väga endast väljas. 
Mis juhtus Krissikaga, et ta sattus haiglasse?

Vastus: Krissika tegi enesetapukatse võttes sisse liiga palju ravimeid. 

19. Patricia katuselt alla kukkumise põhjustas unes kõndimine, mida eesti keeles nimetatakse 
kuutõbisuseks. Kuidas sellist seisundit ametlikult nimetatakse?

Vastus: Somnambulism  

19./20. Raamatukogu elektronkataloog (webriks.ee ) : 2013. aastal ilmus Kristiina Ehini sulest 
raamat, kus ta meenutab oma lapsepõlve. Mis on raamatu pealkiri ja kes on selle kirjastanud? 

Vastus: „Paleontoloogi päevaraamat” ; raamatu on kirjastanud Petrone Print. 

20./21. Leia raamatukogude e-kataloogist Ester ( E-kataloog ESTER ) kõige vanem kuke-aabitsa 
raamat. Kes selle raamatu autor on? Millises keskkonnast saab lugeda selle aabitsa täisteksti. 

Vanim Estris olev kuke-aabits on koostatud August Buschi poolt ja trükis ilmunud aastal 1890.
Täistekst on kättesaadav digiarhiivis Digar. 

 5. - 6. klass:      Raplamaa Sõnumid:  

21. Kus salvestati seekordne aastalõpuintervjuu president Alar Karisega? Intervjuud näidati ETVs 
23. dets 2022.

Vastus: Vana-Vigala mõisahoones (artiklis Raplamaa Sõnumid 21. dets 2022).

7. - 8. klass:   Imeline ajalugu   

22. Mitu korda on NATO lasknud käiku artikli  nr. 5. Mis sündmusega seoses?

Vastus: 1, 2011. aasta 11. septembri terrorirünnak Ameerika Ühendriikides. Kõik NATO 
liikmesriigid lubasid siis toetada terrorismivõitlust.   

23. Kui inimese maailma ilmusid jalgrattad, siis ei saanud naised nendega sugugi nii vabalt sõita oma
suurte ja kohevate kleitide tõttu.

Mida hakkasid naised kandma, et rattaga rohkem sõita saaks? Kuidas neid selle maa keeles nimetati?
Mis aastal ja kus see esmakordselt juhtus?

Vastus: Naised hakkasid aastal 1890 Inglismaal, kuninganna Victoria valistemisajal, rattaga 
sõites kasutama jalgrattapükse- põlvini ulatuvaid põlvpükse, mida hakati kutsuma  
knickerbockers või bloomers. 

22./24. Kodulugu:
 
Millise Raplamaal toimunud ajaloolise sündmuse meenutuseks on püstitatud see mälestussammas? 



Sündmuse toimumisest möödub selle aasta  juunikuus 165 aastat. Eduard Vilde on kirjutanud sellest 
ajaloolise romaani, mis ilmus 1902. aastal.

Vastus: Mahtra sõda  

23./25. Kultuur:

Eelmise aasta kõige omanäolisema lasteraamatu eest annab Eesti Lastekirjanduse Keskus välja Aasta
Rosina auhinda. 5. jaanuaril 2023 kuulutati välja järjekordne võitja.

Kuidas on võitnud raamatu pealkiri?
Kes on selle autorid?
Mis ajast alates Aasta Rosina auhinda välja antakse?

Vastus: Endel ja Kati
  Kadri Kiho ja Stella Salumaa
  2004. aastast alates

https://kultuur.err.ee/1608840673/galerii-aasta-rosina-palvis-kadri-kiho-ja-stella-salumaa-raamat-
endel-ja-kati


