Mälumäng
Postimehes oktoobris 2020
1. Oktoobri keskel puhkes valitsuskriis, mis sai lahenduse allkirjastatud kokkuleppe näol.
Millest kriis tekkis?
2. Eest filmirežissööri German Golubi film „Mu kallid laibad“ saavutas…
a) õudusfilmide laureaadi tiitli
c) tudengifilmide Oscari

b) Kuldse Palmioksa
d) Kuldkaru

3. Mis linnas asub teadaolevalt Eesti suurim bussipeatus?

4. Kui vana on teadaolevalt maailma vanim eestlane ja kus ta elab?

5. 23. oktoobril avas taas uksed uuenduskuuri läbi teinud Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseum. Enam kui 1000 ruutmeetril on nüüd muu hulgas ka
interaktiivne korvpalliväljak, Eesti sporditähtede saal ja just selle
spordikommentaarori nurgake. Kes on see pildil olev tuntud
spordikommentaator?

6. Sellel aastal astus kaitseväkke rekordarv naisajateenijaid. Kui palju?
a) 17

b) 23

c) 33

d) 54

7. Millisest vallast tuuakse Raekoja platsile tänavune jõulukuusk?
8. President Kersti Kaljulaid kuulutas oktoobris välja palju kõneainet tekitanud
pensionireformi. Mis on reformi sisu?
9. Eesti vanim naiskorporatsioon, mis tähistas hiljuti oma 100. sünnipäeva?
a) Filiae Patriae

b) Indla

c) Amicitia

d) Syringa

10. Aparaaditehases avati Tartu kolmas sedasorti kõigile inimestele kasutamiseks mõeldud
kapp. Lisaks Aparaaditehasele on kapp veel Karlovas ja Genialiste Klubi juures. Mis kapiga
on tegu?
11. Millise looma päeva tähistatakse Tallinna loomaaias igal aastal oktoobrikuus?
a) rahvusvaheline kaamelipäev
c) rahvusvaheline lumeleopardipäev

b) rahvusvaheline ninasarvikupäev
d) rahvusvaheline elevandipäev

12. Oktoobri keskpaigas toimus Tallinnas maailmakuulus võistlus Bocuse d´Or. Võistlusel
osales 20 võistkonda. Millise ameti esindajad võistlesid?
b) õmblejad

a) kokad

c) juuksurid

d) ajakirjanikud

13. „Eduks on pianistil vaja annet, töökust ja head……………..…………....“ ütleb värske
klassikatäht Tähe-Lee Liiv. Lõpeta lause!
14. Eesti kinodes linastub spioonifilm „O 2“. Mida see lühend tähendab?
a) hapnik

b) osakond

c) operatsioon

d) osoon

15. Haridustöötaja elutööpreemia anti aasta õpetaja galal kolmele laureaadile (Laine Belovas,
Talvi Märja, Aleksei Turovski). Kuidas nimetatakse preemiakuju?
a) Joosep

b) Arno

c) Toots

d) Kiir

16. Peaminister Jüri Ratas sai hulga sefiiritorte ja sõnumi „Hea Jüri Ratas! Tort raske
töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli
ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järele mõtlemiseks.“
Mitu torti peaministrile saadeti?
a) 50

b) 100

c) 150

d) 200

NB! Lisapunkti saate, kui märgite, miks saadeti peaministrile just torte.

17. Kaubamaja ja Vanemuise teatri vahel Uueturu pargis võeti üles muru. Miks?

18. Kus antakse välja Nobeli rahupreemia?
19. 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval tunnustati loomingu eest
heliloojat, kes tähistab novembris oma 60. sünnipäeva. Ta on kirjutanud
nii koori, filmi- kui teatrimuusikat ning teda on inspireerinud
astronoomia?
20. Millised objektid saavad 2021. aastal rahastuse Tartu linna kaasavast
eelarvest?

22. Millises valdkonnas tegutseb Eesti parimaks ettevõtteks nimetatud Nortal?

Vastused
1. Mart Helme intervjuu Deutsche Welles, avaldas arvamust homoseksuaalide kohta
2. c) tudengifilmide Oscari
3. Tartus Ahhaa teaduskeskuse ees
4. 108-aastane USA-s
5. Tarmo Tiisler
6. d) 54
7. Kanepi vallast Põlvamaalt
8. Inimesed võivad II pensionisambast raha välja võtta.
9. Filiae Patriae
10. Toidujagamispunkt - inimesed saavad sinna tuua kodus/tööl üle jäänud kõlbulikku
toitu ja soovijad saavad seda sealt võtta.
11. c) rahvusvaheline lumeleopardipäev
12. Kokad
13. ...õpetajat
14. Osakond
15. a) Joosep
16. b) 100. Lisaküsimus: peaminister kinkis koalitsioonipartnerile, EKRE esimehele
rahandusministrile Martin Helmele tordi pärast viimase valitsuskriisi lahendamist.
17. Et luua „Kureeritud elurikkuse“ programmi raames niit.
18. Norra pealinnas Oslos
19. Urmas Sisask
20. Raadi roheline jalgpallistaadion ja Veeriku kooli õueala
21. IT

