14. märts 2018 Lääne - Virumaa koolide mälumängu küsimused ( küsib Silva )

1. Kes pälvis tänavuse Virumaa kirjandusauhinna? Nimeta autor ja teos.
2. Millisel alal võistleb RL Racing tiim koosseisus Rait Rosar, Rauno Luha ja Siim Eidermann?
3. Eesti esimene ........ rajati Tõrmasse 1929. aasta alguses entusiast Thodor Anderssoni
eestvõttel. Milline rajatis sobib punktiirile?
4. Maailma rahvarohkeim saar on pindalalt umbes kolme Eesti suurune, kuid inimesi elab seal
umbes sama palju kui Venemaal. Mis saar?
5. Kes on pildil?

6. 31. jaanuaril 2018 sündis Muhumaal Laasu talus Eestis eksootiline loom, kes sai nimeks Rozin.
Milline loom?
7. Millised seadused valis parima ja halvima seaduse žürii 2017. aasta Eesti parimaks ja
halvimateks ( esikoht läks jagamisele ) seadusteks?
8. 15. veebruaril oli 90. sünniaastapäev Eesti lastekirjanikul, kes kirjutas elu jooksul pea 50
raamatut, millest enamik kuulub eesti lastekirjanduse klassikasse. Ta oli viljakas nii luules kui
proosas. Tuntumad tegelased on Naksitrallid ja Sipsik. Tema teoseid on tõlgitud rohkemkui
30 keelde. Kes on see lastekirjanik?
9. Mille poolest on teadaolevatest keemilistest ainetest eriline rubiidiumbromiid?
10. Kes laulab? Nimeta ka laulu pealkiri.

11. Millega on Eesti Vabariigi ajalukku läinud Vassili Gerassimov, Vene relvajõudude
kindralstaabi ülem aastast 2012?
12. Mis on FYROM?
13. „Ja nõnda on lugu ka Eestis
ja nõnda on elukiik:
ükskord - kui terve mõte ükskord on Eesti riik.
Nende ridade autorit peeti hulluks poeediks. Estonia teatri ehituse heaks tahtis ta anda oma
ainsa pintsaku, sest midagi muud tal hinge taga polnud. Kellest jutt?
14. „Tosin tähendab arvu 12, mis on kaheteistkümnendsüsteemi baasarv. Mis nime kannab tosin
tosinat ehk 12 x 12 ehk arv 144?
15. Kes on pildil? Nimeta ka tema amet.

16. Millise kingituse tegi Eesti Vabariigile Esna allikate töökas Oksi koprapere ?
17. Kes sai esimese Tõnu Kaljuste stipendiumi?
18. 15. veebruaril puhkes Tartus tüli Hiina ja Vietnami tudengite vahel. Probleemiks oli, kuidas sel
päeval toimuvaid pidustusi nimetada ja kust pidustuskombed algupäraselt pärinevad. Millist
tähtpäeva 15. veebruaril 2018 tähistati?
19. 17. veebruaril 1923. aastal algas rahvahääletus avalike algkoolide seaduse muutmiseks.
Hääletati ühe õppeaine lisamiseks õppekavva. Mis õppeainest on jutt?
20. Nimeta ansambel, keda kuulete. Millisel sündmusel toimus nende tähtsaim esinemine?

21. Millisele hoonele anti 19. veebruari 2018 üle mälestustahvel tekstiga: „Siin ...... majas
tegutses 1913 - 1918 Eesti Haritlaste Klubi, mille ruumides Maanõukogu Vanematekogu 18.
02. 1918 otsustas Eesti iseseisvusmanifesti koostamise, 19. 02. 1918 moodustas Eestimaa
Päästmise Komitee.“ Millise hoone nimetus sobib punktiirile?
22. Millisel juhul lubatakse koer lisatasuta lennuki pardale?
23. Rahvuseeposest „Kalevipog“ võib leida palju huvitavaid ja haruldlasi sõnu. Mis tähendus on
eeposes esineval sõnal „labalaps“?
24. 10. märtsil tähistati tuntud Eesti helilooja ja publitsisti 85. sünniaastapäeva. Lisaks
heliloomingule tutvustas ta aastakümneid levi-ja džässmuusikat ajakirjanduses, raadios ja
televisioonis. Tänasel viktoriinil kõlas üks tema tuntumatest lauludest. Kellest jutt?
25. Kes laulab? Nimeta ansambel ja laulu pealkiri.

26. 10. märtsil 1908 sündis eestlasest kahekordne olümpiavõitja Kristjan Trossmann. Saavutuste
eest olümpiamängudel sai ta presidendilt kingituseks Kungla talu Pillapalu asunduses
Harjumaal. Millise nime all tunneme meie seda olümpiasangarit?
27. 1. märtsil 1806 hakkas ilmuma esimesene regulaarne eestikeelne ( tartumurdeline ) ajaleht.
Praktilistele näpunäidetele lisaks leidus ajalehes ka suure maailma uudiseid. Mis oli ajalehe
nimi?
28. Telekonkursil „Klassikatähed“ osaleb tänavusel hooajal ka üks Lääne - Virumaalt pärit neiu.
Kes ta on ja millist pilli mängib?
29. 100 aastat tagasi viidi siinmail läbi kalendrireform. Milles see seisnes?
30. Kes on pildil?

