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1. Millises murdekeeles rääkisid Kasepää inimesed?
Lõunamurdes
Läänemurdes
Idamurdes

Kasepääl rääkisid inimesed kohalikus murdekeeles – idamurdes (Tõrma murdes). Selles
murdes kasutati sageli o asemel õ-häälikut, Torma – Tõrma, õtsekõhe, õskama jne. Veel on
külakeele kuuldavaks näiteks kurtmine: "Veiksed suapad, ei sua ega sua tõisi jalga."
Kasepääl kasutatud Torma murre on tõendiks, et elanikud tulid Kasepääle Laiuse ja Torma
aladelt.

2. Suvel on Peipis kaldal näha surnu kalu. Milline kalade massilise hukkumise
põhjustest on valdavalt inimtekkeline?
Vee soojenemine üle 26 °C
Järve rikastumine toitainetega
Madal veeseis

Kalad surevad massiliselt juhul kui kuumad ja tuulevaiksed ilmad vallandavad sinikute ehk
sinivetikate vohamise. Siis tekib järves päevane hapniku üleküllasus ja öine hapnikuvaegus. Hapniku
üleküllasus loob tingimused kaladele mürgise ammoniaagi tekkeks. Hapnikuvaeguses võivad kalad
lämbuda. Mõlemad on seotud surnud vetikamassi lagunemisega. Vetikate vohamist toetab
toiduküllus, mida on suurendanud jõgede ja ojade kaudu järve jõudev reostus.

3. Teadaolevalt on Kasepää küla mainitud juba 1431. aastal kui Kivijärve külale kuulunud
teatatud paigana Peipsi järve ääres. Mis paik see oli?
Konnapüügipaik
Kalastuspaik
Näkivaatepaik

Tubli! Teadaolevalt on Kasepää küla mainitud juba 1431. aastal Kivijärve külale kuulunud
kalastuspaigana Peipsi järve ääres.
https://et.wikipedia.org/wiki/Kasep%C3%A4%C3%A4_k%C3%BCla

4. Kelle tegutsemisjälgi on veel tänapäevalgi leida Peipsi ääres?

Suur Tõll
Kalevipoeg
Ilya Muromet
Tubli! Ka Peipsi järve tekkimisele peame legendide järgi võlgnema tänu Kalevipojale. Nimelt
käinud naabrid tihti meie mail rüüsteretkedel. See tüüdanud rammumehe lõpuks ära.
Löönud labida maasse ja kaevanud kahe riigi vahele suure ja laia kraavi. See valgunud vett
täis ja Peipsi järv olnudki olemas. Mulla, mis maapõuest välja tuli, kandnud Kalevipoeg
korralikult Lõuna-Eestisse laiali.

5. Milline Peipsi peamine kaldataim on pildil?
Kõrkjas
Pilliroog
Järvekaisel

6. Peipsi piirkonnas on sibulate säilitamiseks üks eriline viis. Kas see on …
Sibulate säilitamine laastukorvis
Sibulate säilitamine võrgus
Sibulate säilitamine punutud vanikutena

Tubli! Kuivadel sibulatel lõigatakse pealsed, jättes külge 3 – 5 cm pikkused tüükad. Vaniku
punumiseks võetakse parajalt pikk nöörijupp, mille lahtised otsad sõlmitakse kokku. Nöör
kinnitatakse mõne konksuga näiteks kuuri seinale. Esimene sibul kinnitatakse nöörist tehtud
silmusega nööri otsa. Kõik järgmised sibulad punutakse nii, et iga järgmine sibul paigutatakse
allapoole jäävatesse vahekohtadesse ja sibulapealsetega tehakse tiir ümber nööri. Põhimõtteliselt
toimub sibulavaniku punumine samuti nagu võilillepärja punumine.

7. Mis on Peipsi ääres kasvatavad tuntud juurdviljad?
Kõrvits ja kaalikas
Porgand ja peet
Sibul ja küüslauk
Tubli! Nii harilik sibul kui ka küüslauk kuuluvad laukude perekonda ja on kogu maailmas hinnatud
köögiviljataimed ning asendamatud toiduvürtsid. Toiduks tarvitatakse nii mullas arenevat sibulat kui
ka rohelisi lehti.

8. Kes on pildil (ainuke vertikaalse pupilliga konn Eestis)?

Mudakonn
Rohekonn
Kärnkonn

