Lääne - Virumaa koolide mälumäng 25. 09. 2019 ( küsib Silva )
1. Tallinna lennujaam kannab 2009. aasta märtsist Lennart Meri nime. Lennujaama seinal on ka
presidendi bareljeef,kus kahes keeles jutt, kellega tegu. Üks keel on loomulikult eesti keel. Mis
keeles on tekst veel kirjutatud?
2. 3. septembril sai 65- aastaseks Moskva olümpiamängude kuldmedalimees, kelle olümpial
saavutatud tulemus püsib Eesti rekordina tänapäevani. Olümpiakullaga kaasnes ka Nõukogude
Liidu teenelise meistersportlase nimetus. Nimeta see endine sportlane ja ala, milles ta kuldmedali
võitis.
3. George Bernhard Shaw ( 1856 – 1950 ) ja Bob Dylan ( Robert Allen Zimmermann ). Mis on
nende loominguteel sarnane ( nimekiri on lõplik )?
4. Esimene metroo maailmas hakkas tööle 1863. aastal Londonis. Millises Euraasia mandriosa
linnas töötab vanim 1896. aastal tööle hakanud metroo?
5. Mis on pildil?

6. Millise praeguse Eesti maakonna suurima valla pindala moodustab 92,5 % ja valla väikseima
valla pindala vaid 0,4% maakonna kogupindalast?
7. Milline organisatsioon tähistas 7. septembril Viljandis pärimusmuusikaaidas oma 92.
aastapäeva? Organisatsiooni kuulub rohkem kui 2600 liiget.
8. Eesti Rahvusringhääling korraldas kevadel konkursi kõige eestilikuma sõna väljaselgitamiseks.
Konkursile laekus üle 5000 sõna. Finaali jõudis 30 sõna, võitjad selgusid rahvahääletusel. 14.
aprillil kuulutati võitjad välja. Millised on viis kõige eestilikumat sõna?
9. Evelin Võigemast, Koit Toome, Mart Müürisepp, Juss Haasma, Kalle Sepp, Valter Soosalu, Saara
Kadak. Seisuga 1. jaanuar 2019 on loetelu ammendav. Mis nimistu see on?
10. Kes esineb? 14. augustil lahkus ta meie seast taevastele näitelavadele. Nimeta ka album, kust
tekst pärineb?

11. Hiina keel on üldnimetus suurele keelerühmale paljude dialektidega. Neist mõjukaim ja
üldkasutatavaim on keel, mille nimetus tuleneb India päritolu sõnast mantrin, mis tähendab ministrit
või riigiametnikku. Rahvaarvult maailma suurima riigi igakülgse mõjukuse tõusuga on just sellest
keelest juba praegu saanud üks enim õpitavaid võõrkeeli maailmas Mis keel?
12. Tarkade Klubi varalahkunud liikme Jüri Aarma ( 1951 – 2019 ) mälestuseks üks tema
lemmikküsimusi. Kes või mis on pilaat? Seda teadvat iga lastaialaps, nagu küsija ise alati juurde
lisas.
13. Lääne - Virumaa koolides jagub õpetajaid klassi ette, aga napib ühe teise elukutse esindajaid.
Nimeta spetsialist, keda paljud koolid asjatult otsivad?
14. Seda kõigile tuttavat taime on maailmas mitusada liiki, meil kasvab pärismaisena siiski vaid
üks: Oxalis acetosella. Taime kutsutakse ka meesterahva soonerohuks ja selle punast vormi
õnneristikuks. Taim õitseb hilissügiseni. Mis taim?
15. Millise Eesti teatri 150. hooaja avaüritusel pildil olevat pannood esitleti? Kes on teose autor ja
mis on selle nimi?

16. 19. septembril teatas ühe Eesti koondise peatreener 6-aastase tegevuse järel, et lahkub ametist
Kes on see treener ja millist spordiala ta juhendas?
17. Neid loomi peetakse parimateks lamba- ja hanekarjusteks. Ohtu märgates hakkavad nad
metsikult kriiskama, seejärel suruvad sissetungija nurka ja trambivad surnuks. Karjusteks on neid
Austraaliasse veetud juba nii palju, et rohkem on neid vaid põlistes asukohamaades Peruus ja
Tšiilis. Mis loomadest on jutt?
18. Andrus Kivirähk on valmis saanud uue romaani. Nimeta selle pealkiri.
19. 17. setembril anti USA pealinnas George Washingtoni ülikoolis üle inimõigusorganisatsiooni
Amnesty International südametunnistuse saadiku auhind. Kes ja mille eest auhinna sai?
20. Ta valiti 20. sajandi Ukraina parimaks estraadilauljaks ja sai 2002. aastal Ukraina kangelase
aunimetuse, ta on kolmekordne rahvakunstnik: Nõukogude Liidu ( 1988 ), Ukraina NSV ( 1976 ) ja
Moldaavia NSV (1983 ). Kuulete tema ühte tuntumat hitti, mille ta esitas koos teise tuntud lauljaga.

Kes laulavad?
21. Esimest korda tulid need müügile 1941. aastal. Nende leiutaja on firma Mars asutaja Franklin
Clarence Marsi poeg Forrest Edward Mars. Tavaliselt on nende hulgas 30% pruune, kollaseid ja
punaseid kumbagi 20%, rohelisi, oranže ja punakaspruune - igat 10% protsenti. Millest on jutt?
22. Millise riigi õhuväelased valvavad hetkel Balti riikide õhuruumi?
23. Keskkonnaamet ja maaülikooli teadlased asustasid septembri algul Äntu tehisjärve 3000........
Kelle nimi sobib punktiirile?
24. Maikuus tähistati arsti ja kirjaniku Sir Arthur Conan Doyle 16. sünniaastapäeva. Kes on tema
loodud tuntuim kirjanduslik persoon?
25. 12. septembril tähistas ta oma 65. sünnipäeva. Kes laulab?
26. Ameerika Ühendriikide pikim siselennureis kestab 11,5 tundi. Kust kuhu lennuk lendab?
27. Sellel ploomipuu perekonda kuuluval lehtpuul on tähtis koht nõidususkumustes. Kõigepealt
iseloomustab teda deemonivastane mõju, võimalik, et ebameeldiva lõhna tõttu, mida selle puu koor
ja värske puit just õitseajal eritavad. Nõiad, draakonid ja igat sorti paharetid lähevad sellest puust
kaarega mööda. Selle tõrjevõimete tõttu on puud nimetatud ka nõiapuuks, luupainajapuuks ja
draakoniõiepuuks. Mis puu?
28. Nimeta Eestis 2018. aastal enim vaadatud lavastus.
29. 21. septembril on sügisene madisepäev. Päev on nime saanud Püha Matteuse järgi, keda
peetakse esimese evangeeliumi autoriks. Enne kristlaseks saamist ja Jeesuse jüngritega liitumist
pidas Matteus aga üht ametit, olles tänapäevani nende ametimeeste kaitsja. Mis ametimees oli
Matteus? ( nime ja ametinime esitähed on samad )
30. Pildil on väidetavalt maailma suurim, ka maailma raskeim valitsushoone. Millises linnas see
asub?

Vastused
1. Ladina
2. Jaak Uudmäe
3. Mõlemad on saanud Nobeli kirjandusauhinna ja Oscari
4. Budapest
5. Marutaudivaktsiin
6. Saare maakond. Suurim vald on Saaremaa vald, väikseim Ruhnu vald. Maakonda kuulub veel
Muhu vald
7. Naiskodukaitse
8. Sõnajalaõis, öö, kullakallis, pööriöö, kurat
9. Telesaate „Su nägu kõlab tuttavalt” võitjad
10. Tõnu Aav, „Onu Remuse jutud”
11. Mandariini keel
12. Melelöövel
13. Logopeed
14. Harilik jänesekapsas
15. Vanemuine, Aleksander Vardi, „Otepää maastik”
16. Gheorrghe Cretu, võrkpall
17. Alpakad ehk pakod
18. „Sinine sarvedega loom”
19. Greta Thunberg Rootsi kliimaaktivist, kliimameeleavalduste algataja
20. Sofia Rotaru, Jaak Joala
21. Suhkruvõõbaga kaetud šokolaadinööbid M&M
22. Tšehhi
23. Jõevähk
24. Sherlock Holmes
25. Peeter Volkonski
26. Honolulust Bostonisse
27. Toomingas
28. „Kremli ööbikud”
29. Maksukoguja
30. Bukarest

