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Kirjandusmängu toetajad



Küsimus  1
Siin on kolm tüdrukut ja kolm maja.
Kirjutage iga maja kirjelduse lõppu, kes neist tüdrukutest selles majas elas.
Tüdrukute nimed: Ada, Stella, Billie

Tüdruk kuulis teiselt poolt ust häält. Maja oli sajandeid vana. See oli nii vana, et kõik kriiksus, 
ja nii päratu, et iga hääl kajas koridoride lõputust labürindist vastu. Mõnikord uskus tüdruk, et 
majas kummitab.
…………………………………………………………………………………......................................................................

Ukse sulgenud, kuulis tüdruk kusagil toas akent hingedel kriuksumas. Tasakesi hiilis ta 
elutuppa, kuid seal olid kõik aknad kinni. Tüdruk jäi hiirvaikselt seisma ja teritas kõrvu. Heli 
oli jätkuvalt kuulda, kuid see kostis kusagilt mujalt. Korraga märkas ta midagi, mis sundis teda 
kääksumise silmapilguks unustama. Elutoa laelamp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

See oli suur ümmargune ruum, mille kuppellagi oli kaetud piltidega paksudest tiibadega 
beebidest ja ümaratest naistest, kes kandsid voogavaid rüüsid, ning vihase olekuga mehest, kes 
paistis luiki taga ajavat. Ruumi ühes küljes oli tüdruku koolilaud ja vastasküljes
koduõpetajanna laud.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Küsimus  2

Kui Sandri ema väikeseks muutus, võttis Sander teda kooli kaasa. Ema oli tundide ajal Sandri 
koolikotis. Ühel päeval avastas Sander, et väike ema on koolikotist kadunud. 

Kes aitas Sandri ema asukohta avastada ja mille põhjal ta seda aru sai?



Küsimus  3

Väide Õige Vale Parandus

Gunnvaldi talu asub

Tonje talust üle jõe

Tonje hüüdnimi on

Vilgukivioru Päikene

Adelheid Zimmermann

on Gunnvaldi õde

Tonje saab Gunnvaldilt

sünnipäevaks kolm

kitsetalle

Heidi ostab Klaus 

Hagenilt

kämpinguplatsi ära

Järgmised väited on raamatu „Vilgukivioru Tonje“ kohta.
Kas esitatud väited on õiged või valed?
Märkige see kasti ristiga ja vale väite puhul lisage õige vastus.



Küsimus  4

Evelin on 11-aastane tüdruk, kes elab paljulapselises peres.
Kirjutage kõigi Evelini pere laste nimed vanuse järjekorras, alustades kõige vanemast.



Küsimus  4

Kontrollige vastust videost.

https://www.youtube.com/watch?v=qWWS4umPcQM&feature=youtu.be


Küsimus  5

Raamatus „Koer nimega Sam“ on valgel mäestikukoeral justkui mitu nime.
Tõupassis on tema nimeks Nanook, Kixi perekond hakkab teda kutsuma Samiks.

Kuidas kutsus koera aga Cracker?



Küsimus  6

Kasutades raamatut „Digipöörane kool“ leidke, mis oli direktor Margus Metsavahi
Facebooki konto e-posti aadress ja salasõna.

Kirjutage korrektne meiliaadress ja salasõna.



Küsimus  7

Tädi Alberta tahtis Saxby Halli oma valdusesse saada. Selleks pidi ta teada saama,
kuhu Stella isa, lord Saxby, oli dokumendid peitnud. Stella teadis, et isa oli need peitnud
raamatu vahele, mida tädi Alberta iial ei avaks.

Kirjutage raamatu pealkiri, mille vahele olid dokumendid peidetud.



Küsimus  8

Raamatus „Klaaslapsed“ asuvad Billie ja tema ema elama salapärasesse vanasse majja.
Billie uurib välja, et kunagi ehitati see maja lastekoduks, kus hakkasid elama lapsed,
keda kutsuti klaaslasteks.

Miks neid lapsi kutsuti klaaslasteks?



Küsimus  9

1 William andekas maalija

2 Emily suurepärane kujutlusvõime

3 Ruby kartmatu korstnapühkija

4 Arthur suurepärane kokk

5 Kingsley osav mehaanik

6 Ada oskus ümbrusega ühte sulanduda

Viige kokku raamatu „Ada Goot ja kummitushiir“ lapsed ja nende erilised oskused. 

Kirjutage tühja kasti õige number:

Täitke lüngad:
Need lapsed kuuluvad ühte salajasse organisatsiooni, mille nimi on ………………………………………,
kus kokku saades kehtib tähtis reegel: „Ainult sellel, kelle käes on ………………………………………..,
on õigus rääkida.“



Küsimus  10

Raamatus „Kuldkala number 14“ avastab Ellie teadlasest vanaisa vananemisvastase rohu. 
See rohi on seotud ühe loomaliigi esindajaga, kelle ladinakeelseks nimeks on Turritopsis
melvinus.

Mis loomaga on tegu?



Küsimus  11

Anton nimetas Saku tõuks gibraltari laevakoer.
Märkige kaardil ristiga, kus asub Gibraltar.

Et teid vastuses natuke aidata, lisame mõned laused raamatust, mis aitavad Gibraltarit kaardilt 
leida.
„See Gibraltar on küll üks kauge kant,“ ütles Sirje.
„Gibraltar ühendab Vahemerd ja Atlandi ookeani. Väina ühel kaldal ongi Aafrika ja teisel Euroopa,“ 
teadis Anton.
„Selgete ilmadega paistab Euroopa-poolselt kaldalt Aafrika rand ja seal elab Euroopa ainuke 
ahvikoloonia,“ lisas Jerski, kes oli üksjagu turismikatalooge lugenud.



Küsimus  12

Kahe kaagi esimese ühise vingerpussi tegelasteks olid lehmad ja see sai teoks tänu sellele,
et Miles ja Niles teadsid lehmade kohta fakti number 586.

Mis oli 586. fakt lehmade kohta?



Küsimus  13

Voldemari maalitud pilt unenäost on ennustus, mis aitab Pääril, Inglil ja Juliusel lahendada 
hauaröövlitega seotud juhtumit. Pildiga seoses meenub Voldemarile ka unes kuuldud lause.

Täitke lüngad selle lause puuduvate sõnadega.

…………………………………….. kadunud ……………………………,
jõuate õige ……………………………….



Küsimus  14
Teie ees on neli anagrammi ja kahe kirjaniku pildid.

Moodustage anagrammidest nelja kirjaniku nimed.
Kaks neist on esindatud fotodel. Kes on need kirjanikud?

tea pirrud

piinlik lintern

malmist koru

valdasid wilma

………………………………. ……………………………...
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