
Netikirjariini veebruarikuu vastused

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

netikirjariin 8.02.2023

Kirjanik Andrus Kivirähk

1. Mis auhind ühendab Andrus Kivirähu järgmisi raamatuid: „Limpa ja mereröövlid”, 
„Leiutajateküla Lotte”, „Kaka ja kevad”, „Tont ja Facebook”?

Vastus: Nukitsa auhind, parim lastekirjanik.  

2. Millises ajakirjas debüteeris Kivirähk oma kirjutistega?

Vastus: Pikker.  

3. Millal ilmus Andrus Kivirähu esimene lasteraamat? Nimeta raamatu pealkiri ja ilmumisaasta.

Vastus: „Kaelkirjak”, 1995. aastal.  

4. Fantaasiafilm „November” põhineb ühel Andrus Kivirähu tuntud romaanil. Nimeta filmi 
aluseks oleva romaani pealkiri.

Vastus: „Rehepapp ehk November”  

5. Nimeta Andrus Kivirähu viimase, 2022. aastal ilmunud romaani / jutustuse pealkiri.

Vastus: „Lend kuule”.  

6. Andrus Kivirähu lasteraamatu „Tilda ja Tolmuingel” põhjal on ühes Eesti teatris lavastatud 
ballett. Millises teatris mängiti lasteballetti „Tilda ja tolmuingel”?

Vastus: Teater Vanemuine.  

7. Igal reedel ilmub ühes ajalehes Andrus Kivirähu kirjutatud ühiskonnakriitline humoorikas 
kolumn. Nimeta selle ajalehe nimi.

Vastus: Eesti Päevaleht.  

8. Milline Andrus Kivirähu näidend jõudis esimesena teatris vaatajate ette ning millises teatris 
näidend lavastati? Nimeta näidendi pealkiri ja teatri nimi.

Vastus: „Vanamehed seitsmendalt”, Nukuteater.  



9. Andrus Kivirähk on kirjutanud stsenaariumi ühele tuntud jõuluteemalise animafilmile. Nimeta 
selle animafilmi pealkiri.

Vastus: „Lepatriinude jõulud”.  

10. Andrus Kivirähu teosed on tõlgitud paljudesse keeltesse. Nimeta 5 võõrkeelt, milles saab tema
raamatuid lugeda.

Vastus: Soome, läti, prantsuse, ungari, poola / vene, norra, leedu, saksa, tšehhi, / itaalia, 
taani, hollandi jne.  

11. eesti keel: 5. -6. klass (mängus küsimused 11-20 ):

 Lapsed ostsid poest

- apelsiine ja šokolaadi.
- apelsine ja shokolaadi.

- apelsine ja šokolaadi.

 Kohvikus kohtusid

- professor ja režissöör.

- proffessor ja režissöör.
- professor ja rezisöör.

 Eilses ajalehes oli

- karrikatuur karusellist.
- karikatuur karussellist.
- karikatuur karusselist.

 Toomasele meeldib hommikuti laulda

- dušši all džässi.
- duši all džässi.
- dushi all dzhässi.

 Kuulasime raadiost

- anektoote arhitektidest.
- anekdoote arhidektidest.
- anekdoote arhitektidest.



 Vaatasime filmi

-"Jõulud dzunglis".

-"Jõulud tšunglis".
-"Jõulud džunglis".

 Laual oli ainult

- üks kotlet ja tükk martsipani.

- üks kotlett ja tükk martsipani.

- üks kotlet ja tükk martsipaani.

 Õpilased uurisid

- mikroskoobiga tundmatut materiali.

- mikroskoobiga tundmatut materjali.

- mikroskobiga tundmatut materjali.

 Ajalehele Postimees andis

- intervjuu Eesti presitent A.Karis.

- intervju Eesti presitent A.Karis.

- intervjuu Eesti president A.Karis.

 Raamatus „Salapärane juhtum“

- arreteeriti maffia pealik.

- arreteeriti mafia pealik.

- areteeriti maffia pealik.

7.-8. klass:  Kirjuta arvud sõnadega :

1) 4/5 -neli viiendikku
2) 642 -kuussada nelikümmend kaks
3) LXI -kuuekümne esimene
4) 4009. -nelja tuhande üheksas
5) 17,6 -seitseteist koma kuus
6) XXV -kahekümne viies
7) 67. -kuuekümne seitsmes
8) 7/324 -seitse kolmesaja kahekümne neljandikku



9) XC -üheksakümnes
10) DXXIV -seitsmesaja neljas

Raamatuküsimused: 5. -6. klass:  Helen Käit „Krahvinna kadunud sõrmus” :

12. Kellega kohtusid Mirt, Saara ja Nelli, kui nad mahajäetud mõisas mängisid?
(Nimeta tema nimi ja kuidas ta on mõisaga seotud.)

Vastus: Endise mõisaproua krahvinna Eleonora von Mecklenburgiga.  

13. Miks ja kus kaotas krahvinna Eleonora krahvi kingitud sõrmuse?

Vastus: Ta võttis järve ujuma minnes sõrmuse sõrmest.  

14. Elades juba Saksamaal, sai krahvinna salapärase kirja. Kirjas oli öeldud, et krahvinna peab 
oma Eestimaa mõisa tagasi tulema – miks?

Vastus: Krahvinna pidi kadunud sõrmuse üles otsima.  

15. Kust alustavad tüdrukud sõrmuseotsinguid?

Vastus: Mõisa pööningult.  

16. Kust leiavad tüdrukud esimese vihje sõrmuse asukoha kohta?

Vastus: Pildilt, millel on kujutatud mõisa park.  

17. Miks läksid tüdrukud Muuseumi-Selma juurde?

Vastus: Et uurida leitud võtme kohta.  

18. Kellena töötas Muuseumi-Selma vend Arnold?

Vastus: Ajaloodoktor.  

19. Onu Arnold avastas tüdrukute poolt leitud vanalt võtmelt mingi kujutise – mis see oli?

Vastus: Kuuseveski mõisa omanike Mecklenburgide suguvõsa vapp.  

20. Kust leidsid tüdrukud ja krahvinna lõpuks kadunud sõrmuse?

Vastus: Tunnelist, uksenupu seest.  

21. Mida olulist õppis krahvinna tänu tüdrukutega koosveedetud sõrmuseotsingutele?

Vastus: Oluline on sõprus, usaldus, üksteise toetamine ja et kunagi ei tohi alla anda.  



7. -8. klass: Liina Vagula „Täiusliku elu hind”:

12. Carolin oli kinni tundmatus toas, teadmata, kuidas ta sinna sattus. Mis oli viimane, mida ta 
eelmisest õhtust mäletas.

Vastus: Carolin kummardus takso aknast sisse, et öelda juhile- ta vanemad on juba 
lennujaama sõitnud ja tellisid ilmselt topelttakso. Ta tundis näo ees veidra lõhnaga lappi, 
mis oli uimastav. See oli tema viimane mälupilt  

13. Millised 2 iseloomujoont ühendasid Carolini, Jaanikat, Sillet ja Marget?

Vastus: Nad kõik on võitlejad ja ellujääjad 

14. Kuidas karistati Carolini, kui ta üritas ämbriga aknaklaasi katki lüüa?

Vastus: Carolin pandi kinni keldrisse

15. Isa oli Carolinile öelnud, et ta ei kujuta ette elu ilma oma kalli tütreta. Et nad peavad olema 
kolmekesi koos nagu kolm....

a) põrsakest
b) musketäri
c) piparkooki
d) karu

Vastus: Kolm musketäri  

16. Mille leidis Carolin toast, kus teda kinni hoiti, madratsi ja reformvoodi vahelt?

Vastus: Nele päeviku  

17. Milline saladus oli Margel, millest teadis ainult Carolin?

Vastus: Marge suhtles valenime all oma kooli keemiaõpetajaga üsna intiimsetel teemadel  

18. Millest käis Kaspar politseile rääkimas?

Vastus: Ta rääkis, et Nelet koolis kiusati ja ta oli kolinud ära Ridalasse, samasse kohta, kust 
avastati  Carolini viimane telefonisignaal.  

19. Mida õpetas Nele Carolinile? 

Vastus: Matemaatikat  

20. Kus peitis Carolin ennast peale majast põgenemist, kui Jaagup teda metsas otsis?

Vastus: Suure vana mahalangenud kuuse okste all  

21. Kes oli Carolini röövija ja miks hoidis ta Carolini vangistuses?

Vastus: Nele vaimselt ebastabiilne kaksikvend Jaagup, sest ta tahtis kätte maksta oma õe 
eest, keda kiusasid tüdrukud, kelle kampa kuulus ka Carolin. Jaagup süüdistas neid oma õe 
surmas ja Carolini just sellepärast, et ta oli Nele ainuke sõber, kuid  reetis teda, sest soovis 
ise uude kooli tulles kuuluda poppide tüdrukute kampa.  



22. Leia Rikswebist 2019. aastal ilmunud mälestuste raamat, mis räägib põgenemisest Põhja-
Koreast. Kes on raamatu autor? Mis on raamatu pealkiri?

Vastus: Masaji Ishikawa "Jõgi pimeduses : põgenemine Põhja-Koreast" 

23. Leia e-kataloogist Ester 2022. aastal  leedu keelest eesti keelde tõlgitud koomiks Siberist?
Kes on selle autor? Mis teemat selles koomiksis käsitletakse?

Vastus: 2022. aastal ilmus eesti keeles  leedulase Jurga Vilé  koomiks "Siberi haiku"
Selles räägitakse 1941. aasta juuniküüditamisest. 

24. 5. - 6. klass:  Raplamaa Sõnumid:

Ta on Raplamaa parim meessportlane 2022. On aastaid võistelnud seiklusspordis ja rogainis 
maailma tipus. Seiklusspordi maailmakarika etapil Lõuna-Aafrikas Lesothos võitis ta Eesti 
võistkonnas esikoha. Nimeta see sportlane (ees- ja perekonnanimi)! Millisest tuntud spordialast 
võtavad üle elemente nii seiklussport kui rogain? 

Vastus : Timmo Tammemäe. Orienteerumisest (Raplamaa Sõnumid, 4. jaanuar 2023, lk 16)  

7. - 8. klass: Imeline ajalugu: 

24. Selle Briti matemaatiku ja inseneri arvutusmasinat peetakse tänapäevase arvuti eelkäijaks. 
Selles oli tehteid teostav osa ehk protsessor ning mälu, mis toona koosnes perfokaartidest. 
Perfokaartidele löödud augud olid masinale juhendiks, kuidas see peab kalkuleerima. 1991. aastal 
valmistati selle mehe jooniste järgi Londoni teadusmuuseumis prototüüp, mis töötas eksimatult. 
Kes see mees oli? Mis aastal valmistas ta selle masina esimese prototüübi?

Vastus: see mees oli Charles Babbage; prototüüp valmis aastal 1822 ja sellega sai tabelis 
olevaid arve kokku lüüa. (Imeline Ajalugu, jaanuar 2023, lk 19)  

25. Esimene arvutiviirus loodi Bob Thomase poolt USA kaitsejõudude võrgus ARPANET, mis oli 
ka interneti eelkäija. See viirus nakatas arvuti, tegi endast koopia ja hüppas järgmisesse võrgus 
olevasse arvutisse ning jättis sinna teksti: "Ma olen...Püüa mind kinni, kui suudad". Thomase 
kolleeg leiutas viirusele vastuviiruse. Sellest viiruste vahetustest aga sündis midagi, mida me 
kasutame tänaseni. 

Mis oli nakatava viiruse nimi? 
Mis oli vastuviiruse nimi? 
Mis nendest viiruste vahetamisest sündis?

Vastus: nakatav viirus oli Creeper ja seda eemaldav viirus oli Reaper. Sellest viiruste 
vahetamisest arvutite vahel sündis tänane e- post/e-mail.  (Imeline Ajalugu, jaanuar 2023, lk 
55)  



25./26. Kodulugu:

Nimeta kaks Raplamaa muuseumi, kus saab põhjalikumalt tutvuda vanaaegse maa- ja talueluga.

Vastus: Mahtra Talurahvamuuseum ja Sillaotsa Talumuuseum 

26. /27. Kultuur:

Eesti muusikaauhinnad (EMA) 2023 võitis Stefan mitu auhinda. Palun nimetage need!

Vastus:
Rahva lemmik
Aasta meesartist
Aasta laul
Aasta popartist

https://elu24.postimees.ee/7699707/jarelvaadatav-ovatsioonid-ema-2023-juubeliohtul-stefan-
noppis-kolm-auhinda-ja-rahva-lemmiku-tiitli


