26. SEPTEMBER 2018
LÄÄNE - VIRUMAA KOOLIDE MÄLUMÄNGU KÜSIMUSED ( küsib Silva )
1. Miks on kasulik meeles pidada lauset „Punkar ostis kirjule rotile tüki leiba“?
2. Kus asub Eesti esindustammik ( saja tamme park )?
3. Kui tänapäeval on firmaautodel firmareklaamid ustel ja veel mõnes kohas kerel, siis omal
ajal oli ka hobuveokitel firmanimi olemas. Kuhu see oli tavaliselt kirjutatud?
4. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistas Tallinn muuhulgas ka retrotrammide liinile
tulemisega. Esimesed puupinkidega retrotrammid hakkasid sõitma juba eelmise aasta lõpus.
Kõik kuus trammi said peale puupinkide ka uhked nimed meie kodumaa suurte inimeste
eesnimede järgi. Nimed on: Konstantin, Jaan, Julius, Johan, Ernst, Jüri. Kirjuta iga eesnime
järele sobiv perekonnanimi.
5. Pildil olev hoone on Sipelgakuuri juurdeehitus ja kandideerib Eesti Arhitektide Liidu ( EAL )
2018. aasta preemiale „Väike“ . Kus hoone asub?

6. 3. septembril esietendus „Estonias“ ballett tuntud Eesti inimesest, kes oli kujutatud ka Eesti
5-kroonisel. Kes?
7. Keda Eestis elavatest loomadest kutsutakse ka udukübaraks, pajuvasikaks, lepalitsiks ja
metsa akuks? Rahvapäraseid nimetusi on sel loomal veel kümneid. Mis loom?
8. Klassikaliste šampanjapokaalide valmistamisel võeti eeskujuks ühe maailmakuulsa naise
rinna kuju ja suurus. Kes oli see naine? Kuulus daam kandis oma lõbustusteks
hiigelsummade kulutamise tõttu hüüdnime Madame Deficit.
9. 15. veebruaril 1995. aastal sõitsid Eesti rahuvalvajad, 34 meest, oma esimesele missioonile.
Neid juhtis nooremleitnant Margus Lilleväli. Väljaõpe oli toimunud Taanis ja Taani kompanii
koosseisus ka tegutseti. Millise riigi territooriumil rahu valvati?
10. Kuuldav laul tuli esiettekandele 1976/1977 aastavahetusel Hiltoni hotelli avamispeol. Mis
keeles lauldakse? Millise tuntud Eesti teleseriaali tunnuslaul see on?

11. Pikimas ingliskeelses sõnas, milles on ainult üks täishäälik, on üheksa tähte. Mis sõna?
12. Sel olümpiaalal selgitati viimane Eesti meister 1974. aastal. Meistriks tuli Tallinna
Ookean. Treeneriks oli Mati Haljand, meeskonnas mängis ka tulevane olümpiavõitja Mait
Riisman. Mis ala?
13. Austraalia kõrgeim, 2228 meetri kõrgune mägi asub Ida - Austraalia mäestiku Suures
Veelahkmeahelikus. Kes on see aastatel 1746 - 1817 elanud legendaarne väejuht ja
rahvuskangelane, kelle nime see mägi kannab?
14. Esimene Euroopa riik kaotas surmanuhtluse 1789. aastal Mis riik?
15. Millise tee tähis on pildil?

16. Kellele andis maailmakuulus klassikalise muusika ajakiri Gramophone 13. septembril 2018. aastal
elutööpreemia?
17.
12. septembril 105 aastat tagasi sündis neljakordne olümpiavõitja, Eebenipuust Antiloobiks
kutsutud Jesse Owens, kelle õige nimi on James Cleveland Owens. Nime Jesse sai ta õpetaja käest
esimesel koolipäeval. 25.mail 1935 oli Owens osaline sündmuses, mida hakati kutsuma Ann Arbori
imeks. Mis siis juhtus?
18. Nimeta kunstnik, kelle isikunäitus purustas Kumus kõik rekordid, näitust käis kolme kuu jooksul
vaatamas 64 011 inimest.
19. Euroopa suuruselt kolmanda saare ladinakeelne nimi on Hibernia. Mis saar?
20. Kes laulab?

21. Ta sündis 25. detsembril 1954. aastal Tallinnas tuntud näitlejate peres. 1973. aastal lõpetas
Tallinna 21. Keskkooli ja 1980. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri. 1980 –
1992 töötas Vanalinnastuudios näitlejana/lavastajana, pärast seda oli vabakutseline. On lavastanud,
teatrietendusi, filme ja telefilme. Kes?
22.Rakverest pärit Maarja Nuut ja Taavet Niller jahivad pärimusmuusika auhinda. Millist nime auhind
kannab?
23. Millises Euroopa riigis on näitus „Arvo Pärt. Tuntud ja tundmatu“. avatud 16. - 30. septembril
2018. aastal?
24. Plagiaadi all mõistame tänapäeval loomevargust. Sõna plagiaat on tuletis ladinakeelsest sõnast
plagium, mis koguni röövimist tähendab. Kelle või mille röövimine on plagium?
25. Kes on pildil?

26. 21. septembril tähistati 74. aasta möödumist Lääne - Virumaal toimunud lahingust. Mis lahing?
27. Euroopa kultuuripärandiaasta raames peetakse 9. novembril teatavat festivali. Et üritus paremini
õnnestuks, toimuvad eelnevalt üleeestilised koolitused. Rakveres toimub koolitus 8. oktoobril endise
maavalitsuse majas ( Kreutzwaldi 5). Mida koolitusel õpitakse?
28. 18. septembril tähistatakse ühe taime päeva. Vanas Hiinas ja Jaapanis piinati selle taimega
vägistajaid ja mõrtsukaid. Nad seoti maa külge, kus taime võsu hakkas maa seest tõusma.
Dendroloogilistel liikidel on võsu niivõrd terav, tugev ja sirgub nii kiiresti, et see kasvab elavast
inimesest ööga läbi. Mis taim?
29. 16. - 23. septembril viibib Rakvere Teater külas ühes välisriigis. Nimeta riik ja etendus, mida
võõrsil mängitakse?
30. Kes laulab?

VASTUSED
1.Vikerkaarevärvid alates välisservast ( punane, oranž, kollane, roheline, sinine, tumesinine, lilla )
2. Tamsalu
3. Loogale
4. Konstantin Päts, Jaan Poska, Julius Kuperjanov, Johan Laidoner, Ernst Jaakson, Jüri Vilms
5. Eismal
6. Keres
7. Hunt
8. Marie - Antoinette, Prantsusmaa ja Navarra kuninganna aastatel 1774 – 1792, Louis XVI abikaasa
9. Horvaatia
10. Ungari ( Kati Kovacs „Ha legközelbb latlak“ ) Seriaal „ENSV“
11. Strengths, eesti keeles tugevused
12. Veepall
13. Andrzej Tadeusz Bonawentura Kosciuszko, Poola väejuht ja rahvuskangelane
14. Liechtenstein
15. Santiago de Compostela palverännutee
16. Neeme Järvi
17. Owens püstitas tunni aja jooksul kolm uut maailmarekordit eri aladel, korrates rekordit neljandal
alal. Maailmarekordid püstitas ta kaugushüppes, 220 jardi jooksus ja 220 jardi tõkkejooksus. 100 jardi
jooksu maailmarekordit ta kordas. ( Ann Arbor on linn USA-s, kus rekordid sündisid )
18. Michel Sittow, Tallinnast pärit renessansiajastu kunstnik ( u 1469 - 1525 )
19. Iirimaa
20. Siiri Sisask ( sündinud 21. septembril 1968, tähistas 50. juubelit )
21. Roman Baskin
22. Etnokulp
23. Ungari
24. Inimese
25. Magnus Kirt
26. Porkuni
27. Sanditamiskombestik ( maskeerimis- ja sanditamisfestival „Hakkame santima“ )
28. Bambus
29. Kanada „La h us“
30. Märt Avandi

