APRILLI MÄLUMÄNG 12. aprill 2017

1. Mis on Maret, Teele, Tiina, Laura ja Reet? ( loetelu pole lõplik)
2. Tuntud Eesti poetessi sünniaastapäeva tähistati esmakordselt Tallinnas Rahumäe kalmistul 27.
märtsil 2017. aastal. Nimeta poetess ja põhjus, miks seda varem teha ei saanud?
3. Alates 2006.aastast süüdatakse 29. märtsil üle Eesti mälestuslõkkeid või märgutulesid jaanitulepaikades,külaplatsidel, linnustes või muudes kohtades, mis asuvad teatud mõttelisel joonel , mille
alguspunkt on Ebavere mägi. Kelle sünniaastapäeval lõkked süüdatakse ja kus ( nimeta koht) lõppeb
see mõtteline joon?
4. 30. märtsil 150 aastat tagasi toimus maa ostmise-müümise tehing kahe suurriigi vahel . Tänapäeva
vääringus maksti alla viie dollari ruutkilomeetri eest.Kuidas nimetatakse seda maa-ala ? Nimeta ka
tehingu sooritanud riigid.
5. Kuuldav laul oli 20 aastat tagasi „Seitsme vapra“ edetabeli tipus. Kes laulavad? Nimeta solist,
ansambel ja laulu pealkiri.

6. Sügisel 2017 asub ametisse Rakvere Teatri uus peanäitejuht. Kes lahkub 21. hooaja järel ametist ja
kes on uus peanäitejuht?
7. President Toomas Hendrik Ilvese viimane ametiauto oli Mercedes - Benz. Millise autoga lahkus
presidendipaar Kadriorust? „See polnud küll roosa, vaid helesinine,“ oli Ilvese kommentaar autole
ja vihje kuulsale muusikapalale. Nimeta auto ja muusikapala, millele vihjati.
8. Millistes linnades elas 100 aastat tagasi kõige rohkem eestlasi? Nimeta kaks esimest.
9. See Vana - Egiptuse mütoloogiast tuntud ja algselt lehmapealine jumalanna oli maajumal Gebi ja
taevavõlvijumala Nuti esimene tütar, Osirise naine ja õde ning Horose ema. Teda on kujutatud
Nobeli füüsika- ja keemiaauhinnaga kaasneval medalil. Mis on selle jumalanna nimi?
10. Keda kujutab pildil olev monument? Millises riigis see asub?

11. Mis on Mother Trucker burger, not dog ja sea dog? ( loetelu pole lõplik)
12. Selle looma järgi on saanud oma nime Nokia telefon, õigemini Nokia linn. Soomlased kutsuvad
teda nokinäätä ja teda on kujutatud ka Nokia linna vapil. Mis loom?
13. Kelle nime kannab Portugalis Lissaboni lähedal üle Tejo jõe rajatud Euroopa pikim 17,2 kilomeetri
pikkune sild?
14. Nimeta Eesti Vabariigi 100. aastapäeva avaüritus, mis toimub 16. aprillil, päeval, mil 100 aastat
tagasi algas eestlaste asualade ühendamine ja Eestimaa rahvuskubermangu moodustamine.
15. Nimeta kuuldud laulu viisi ja sõnade autor. Millisest muusikalist laul pärineb?

16. Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ korraldas koostöös Maalehega puidutöökonkursi, et
propageerida traditsioonilisi puukäsitööoskusi. Millise eseme pidid konkursil osalejad puidust
meisterdama?
17. Ta sündis 25. oktoobril 1931. aastal Tallinnas. 1944. aastal lahkus koos emaga Saksamaale, 1949.
aastal edasi USA-sse. 1993. aastal naases Eestisse ja oli taasiseseisvunud Eesti esimene kaitseväe
juhataja 19. detsembrini 1995. Suri 16. märtsil 2017. aastal ja maeti Arlingtoni sõjaväekalmistule
Virginia osariigis USA-s Kellest jutt?
18. Milline ( Eesti kuulatavaim ) raadiojaam tähistas 3. aprillil oma 50. sünnipäeva?
19. See film Robert Anthony De Niroga peaosas olla väidetavalt ärgitanud John Warnock Hinckleyd
sooritama 30. märtsil 1981. aastal Washingtonis atentaati president Ronald Wilson Reaganile. Sellest
filmist on pärit ka hiljem ühes tuntud Eesti teleseriaaliski sagedasti kõlav fraas: “You talkin´to me?“
Nimeta film ja teleseriaal.
20.Kes on poliitikud pildil? Nimeta isik ja maa, mida ta esindab.

21. Märtsi lõpus valiti rektor tuntud koolile. Nimeta isik ja kool.
22. Ta ei tea, kust tema perekonnanimi tuleneb, kuid ta on korduvalt naljatanud, et see nimi
tähendab saksa keeles idiooti, mis on saksa slängis ka tõsi. Lapsest saati ei näe ta vasaku silmaga,
parem silm on aga lühinägelik. CNN on teada andnud tema surmast autoavariis, hiljem selgus, et tegu
oli häkkerite „uudisega“, kes pääsesid CNNi kodulehele. Kellest on jutt?
23. Emane lind muneb korraga ainult ühe muna. Ta jätab muna isaslinnu hoolde, selle jalgadele.
Isaslind katab muna hoolikalt nahakurruga ja asub hauduma. Ta haub püsti seistes 2 kuud, sel ajal ei
söö ta kordagi. Emaslind sööb aga hoolega, et kooruva poja jaoks toidutagavara koguda. Esimesed
kaks elukuud veedab poeg soojas oma vanemate jalgade vahel. Aasta pärast on ta juba täisealine ja
kõik algab otsast peale. Kelle peres asjad nii käivad?
24. Eesti Rahva Muuseumis fotonäitus: „Pääsukese jälgedes. 100 aastat hiljem“. Kelle fotosid
näitusel eksponeeritakse? ( Kes on fotode autor?)
25.Nimetage kuuldava laulu pealkiri, autor ja esitajad.

26.2016. aasta novembris kohtus Rakvere Tarvas korvpalli Balti liigas võõrsil Ogre meeskonnaga.
Kolmandal veerandajal Läti klubi 61:46 eduseisul mäng peatati. Möödus enam kui kolmveerand
tundi ja mäng lõppes 20:0 Rakvere meeskonna võiduga. Mis juhtus?
27. Murphy seadustest saame teada ka mõnede teadusalade definitsioonid. Kui see on roheline või
vingerdab, siis on see ...; kui see ei tööta, siis on see ...; kui see haiseb, siis on see ... . Milliste
teaduste nimedega tuleb täita tühimikud?
28. Ta sündis 4. juulil 1947. aastal Koerus ja suri 22.märtsil 2017. aastal Tallinnas. Ta on laulnud Amor
Trios, mänginud teatris, telelavastustes, seriaalides ja filmides, lisaks lavastanud kolm filmi. Viimane
ülesastumine oli etendusel „Lõputu kohvijoomine“ . Kellest jutt?
29. Tänane tähtpäev sai oma nime 12. aprillil 1962. aastal NSV Liidus. Nimeta tähtpäev ja sündmus,
millega seoses ta oma nime sai?
30. Millise kampaania avamiselt foto pärineb? Milleks kasutatakse kampaaniast saadud tulu?

1. Kartulisordid 1
2. Marie Under, maeti ümber 9. juunil 2016 koos abikaasa, tütre ja õega, suri 1980 ja varem oli
maetud Stockholmis
2
3. Lennart Meri , Kaali järv ( Kaali meteoori ehk Tarapita teekond) 2
4. Alaska poolsaar, müüs Venemaa, ostis USA 3
5. Maie Parrik, operatsioon Õ, „Viies ratas“ 3
6. Üllar Saaremäe, Peeter Raudsepp 2
7. Cadillac, “Pink Cadillac“ oli vihje Bruce Springsteeni hittloole 2
8. Tallinn, Petrograd ( Peterburi) 2
9. Isis 1
10. Biitlite monument Varaderos Kuubas
2
11. Taimetoiduburgerid (veganbussi menüü) 1
12. Soobel 1
13. Vasco da Gama (Ponte Vasco da Gama) 1
14. Rahvamatk ( matkarajad Tõstamaast Peipsi kaldani ) 1
15. („Laul Põhjamaast“ ) Ülo Vinter, Enn Vetemaa, muusikalist „Pipi Pikksukk“
3
16. Lusikas 1
17. Aleksander Einseln 1
18. Vikerraadio
1
19. „Taksojuht“ („Taxi Driver“ 1976), „Kättemaksukontor“
20. Theresa May Suurbritannia, Nicola Sturgeon Šotimaa
4
21. Volli Kalm Tartu Ülikool 2
22. John Christopher ( Jonny ) Depp 1
23. Keiserpingviin 1
24. Arvo Iho 1
25. „Verona“, Sven Lõhmus, Laura ja Koit Toome 4
26. Korvpallilaud purunes ja kodusaali tehniline personal ei suutmnud seda ettenähtud aja
jooksul ( maksimaalselt 45 minutit ) uuega asendada 1
27. Bioloogia, füüsika, keemia 3
28. Lembit Ulfsak 1
29. Kosmonautika päev, 12. aprillil 1961. aastal lendas Juri Gagarin esmakordselt kosmosesse 2
30. Sinilillekampaania, vigastatud veteranide toetuseks ( kanda sinilillemärki ) 2

