Aprilli mälumäng 18. 04. 2018 ( küsib Silva )

1. Millist Rakvere tänavat nimetatakse Rakvere linna sünnikohaks?
2. 2017.aasta parimate teatritööde auhinna saajateks olid ka 2 Lääne - Virumaalt pärit inimest.
Kes?
3. 7. aprilli Virumaa Teataja esikaanelt võis lugeda pealkirja „Karvased põsed lõid hullude
väikekodanlastega mesti“ . Kes on kes ja milles kokku lepiti?
4. Kes võitis Nukitsa? Mis see on?
5. Mis on pildil?

6. Eesti emakeelepäeval tähistatakse mujal maailmas ühe Archimedese konstandi päeva. Sellel
päeval on kombeks pirukaid süüa, esmakordselt tähistati päeva 30 aastat tagasi. Mis päev?
7. Ta sündis 1942. aastal Oxfordis. 1966. aastal sai Cambridge´i ülikoolist doktorikraadi
väitekirjaga „Laieneva universumi omadused“. 1974. aastal tutvustas oma kiirguse teooriat ja
valiti Londoni Kuningliku Seltsi liikmeks. 1978. aastal pälvis Albert Einsteini auhinna. 1979.
aastal sai temast Cambridge´i ülikooli matemaatikaprofessor. 1986. aastal valiti ta Paavstliku
Teaduste Akadeemia liikmeks. 1988. aastal andis välja teose „Aja lühiajalugu“. 1990ndatel
ütles väidetavalt ära rüütliks löömisest, kuna ei nõustunud Ühendkuningriigi teaduse
rahastamise poliitikaga. Kellest jutt?
8. See taim õitseb vaid ühe päeva.Hommikul kollased ja valged õied avanevad, päeval tolmlevad, õhtuks on juba närtsinud. Pärast õie tolmlemist hakkab arenema tugev õieraag ehk
günofoor. Algul kasvab see ülespoole, kuid viie - kuue päeva möödudes pöördub otse alla.
Õieraag jätkab kasvamist, kuni surub rao otsas asuva teravatipulise kaunaalgme mõne
sentimeetri sügavusele mulla sisse. 15. märtsil oli selle kummalise, kuid tuntud taime viljade
armastajate päev. Mis taimest on jutt?
9. Ušguli on Euroopa kõrgeimal asuv küla. Mis riigis see 2100 meetri kõrgusel paiknev küla
asub?
10. Laulu esitaja saanuks 21.märtsil 98-aastaseks, laulu autor saaks 7. oktoobril 105-aastaseks.
Kes laulab? Kes on laulu autor?

11. 3. juulil 1928 võis näha sinist ja punast salli, politseiniku kiivrit, keelt näitavat meest,
hõõguvat sigaretiotsa ja lillekimpu. Kus?
12. Ta sündis 19.märtsil 1948. aastal Tartus. On õppinud klaverit Tallinna Lastemuusikakoolis ja
Tallinna Muusikakeskkoolis, seejärel Tallinna Konservatooriumis, lõpuks täienas end Moskva
Konservatooriumi juures. On töötanud Tallinna Konservatooriumis õppejõuna, 1987. aastast
kateedrijuhatajana , aastatel 1992- 2017 oli Eesti Muusikaakadeemia rektor. Vabal ajal on ta
linnuhuviline, aastast 2003 Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees. Kellest jutt?
13. 23. märtsil möödus 140 aastat selle ajalehte esimese numbri ilmumisest. Juubelinädal
kulmineerus kultuuriklubis Wimka, kus toimus lugejate kohtumine ajakirjanikega. Nimeta
leht ja selle asutaja.
14. See on ainus Venemaa Föderatsiooni rahvusvabariik, kus nimirahva keelel ei ole riigikeele
staatust. Selle rahvuse esindajaid elas Venemaal 1989. aastal 124 921, aga viimase
2010.aasta rahvaloenduse järgi on neid vaid 60 815. Arvukuse languse peamisteks põhjusteks
peetakse venestumist ja negatiivset iivet. Vabariigi pealinn on Petrozavodsk. Nimeta vabariik.
15. Kes on pildil?

16. Mille kinkis ameeriklane Cesar Calle oma naisele Monicale 23. pulma-aastapäeval?
17. Millisel moel on Guinnessi rekordiga seotud eestlasest metsatõstukijuht Mati Ringas?
18. Asteekide arvates olid need sarnased türkiisiga, venelased on neid võrrelnud pärlitega.
Vanades Leedu rahvalauludes on neid nimetatud merevaigutilkadeks. Slaavi abielunaised
kogusid neid nõudesse, segasid roosiveega ja ravisid saadud seguga haavu. Millest jutt?
19. Mis seob Bridget Driscolli ja Elaine Herzbergi? Mõlema elutee lõppes traagiliselt vastavalt
1896. ja 2018. aastal.
20. Kes laulab? 30.märtsil sai ta 50-aastaseks.

21. Ta sündis 26. märtsil 1923. aastal Venemaal Horoševo külas.1950. aastal lõpetas Eesti
Riikliku Kinoinstituudi, 1960. aastast töötas stuudios Tallinnfilm. 1962. aastal lõpetas
Üleliidulise Riikliku Kinematograafia Instituudi. On olnud 7 mängufilmi ja 4 dokumentaalfilmi
lavastaja. Neist tuntumad on „Ukuaru“, „Libahunt“, „Naerata ometi“. Kellest jutt?
22. Belone belone on omapärase välimusega, umbes 60 - 70 sentimeetri pikkuseks kasvav kala.
Teravaks nokataoliseks moodustiseks moondunud lõugadega kala kutsutakse ka „vaese
mehe angerjaks“ Mis kala?
23. Harri Ausmaa, Jan Teevet, Joosep Uus, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping ja Ursel Tilk
tutvustasid 10. aprillil oma teatrialaseid tulevikuplaane. Mis kuuel mehel plaanis on?
24. Vanades linnades olid peale raekodade ka vaekojad.Kui raekojas asus linnavalitsus ehk raad,
siis mis või kes asusid vaekodades?
25. 20. märtsil möödus 120 aastat pildil oleva töö autori sünnist. Nimeta kunstik ja tema töö
pealkiri.

26. Mis ühendab neid naisi: Betti Alver, Ita Ever, Miina Härma, Anna Raudkats, Liina Reiman,
Erika Salumäe, Marie Under?
27. Kirjuta iga kiivri kohta ajaperiood ( sündmus ) ja riik, kus seda kasutati.
28. Millise kunstistiili päevad toimusid 7. ja 8. aprillil Rakveres? Esines vanatantsuansambel
Saltatriculi.
29. Mis nime kannab keemiliste elementide perioodilisuse tabelis ehk nn. Mendelejevi tabelis
esimene tehiselement? Selle avastasid 1937. aastal Emilio Gino Segre ja Carlo Perrier.
Elemendi nimetuski on igati iseloomulik, kreeka keeles tähendab see „kunstlik“.
30. Kuuldava muusikapala autor sai 22.märtsil 70- aastaseks. Nimeta helilooja ja teos, kust pala
pärineb.
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Pikk tänav
Estonia ooperilaulja Reigo Tamm Tapalt ja Birgit Landberg Rakverest
Narva ja Rakvere koostöökokkulepe pürgimaks 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks
Ilmar Tomusk ( raamatud „Algaja ajaränduri seiklused ja „Seiklused paralleelmaailmas“)
Parima lasteraamatu auhind laste seas läbiviidud küsitluse põhjal
Harilik karikseen
Pii päev. Kuupäeva märgitakse paljudes maades 3/14
Stephen Hawking
Maapähkel ehk Hiina pähkel ehk arahhis
Loode - Gruusia
Georg Ots, Raimond Valgre
Maailma esimeses värvitelevisiooni ülekandes, mida Londonis demonstreeris šoti leiutaja
John Logie Baird
Peep Lassmann
Sakala, Carl Robert Jakobson
Karjala ( Venemaa Föderatsiooni Karjala Vabariik)
Ole Einar Björndalen
Neer ( siirdamine )
Tõmbas 24. novembril 2004 metsatõstuki haaratsiga põlema Viljandi tuletikuvabriku 100.
aastapäeva auks valmistatud maailma suurima 6,235 pikkuse 27,5 sentimeetrise
läbimõõduga tuletiku
Pisarad
Maailma esimesed autoõnnetuse ohvrid ( esimene auto ja esimene isesõitev auto )
Celine Dion
Leida Laius
Harilik ehk atlandi tuulehaug
Luua Paide teater ( esietendus 22. novembril )
Tembeldatud ( taadeldud ) kaalud, mis tagasid ausa kauplemise
Eduard Wiiralt „Viljandi maastik“
Naised, kes valiti 1999. aastal 20. sajandi saja suurkuju hulka
Kiivrid
Renessanss
Tehneetsium ( Tc ) element nr. 43
Andreww Lloyd Webber „Jesus Christ Superstar“

