Mälumäng
Postimehes septembris 2018
1. Kõik on uus septembrikuus... 1. septembril algas kooliaasta 157 030 Eesti õpilasele. Eesti suurimas koolis
õpib ligi 1500 õpilast. Mis kool see on?
2. Septembri tulekuga said Eesti spordisõbrad rahulikult hingata, sest edukaim freestyle- suusataja Kelly Sildaru
sai pärast pea aastast vigastuspausi võistlemist jätkata. Selgus ka tõsiasi, et Sildaru ülekaal ühes sõidustiilis
on olnud uskumatu: alates 2013. aasta 5. märtsist on ta võitnud kõik võistlused, kus on olnud stardis. Mis
ala? Vihje: tema trumbiks selles on trikid käsipuudel.
3. Tartu Teerajajate allee sai taas täiendust. Kelle jalajäljed Tasku keskuse juurde lisandusid?

4. Ameerika jalgpalli täht Colin Kaepernick on sel hooajal spordifirma Nike reklaamnägu, jutlustaja, kes ütleb
reklaamis: „Usu millessegi. Isegi, kui see tähendab, et pead kõik ohverdama.“ Tema reklaami palkamine ajas
osa spordisõpru raevu, põhjustades koguni Nike´i jalatsite ja riiete lõhkumist. Mis on see USA presidentigi
närvi ajav tegevus, millega sportlane lisaks Ameerika jalgpallile kuulsust kogus?
a) Põlvele laskumine hümni ajal b) Pea mitte paljastamine hümni ajal c) Hümni järel plaksutamine
5. Septembrikuus toimus Tartus traditsiooniliselt teatrifestival Draama. Selle raames esietendus ballett kuulsast
Eesti sportlasest. Lavastaja-koreograaf oli Teet Kask, heliloojad Timo Steiner ja Sander Mölder, libreto autor
Andri Luup. Kelle lugu ballett jutustab? Vihje: ta valiti Eesti 20. sajandi sportlaseks.
6. Septembrikuus tuli mitmeid teateid, et skulptor Mati Karminilt on midagi olulist varastatud. Milline Tartu
jaoks oluline maamärk n-ö kaaperdati?
a) Kaarsild
b) „Isa ja poeg“ c) „Suudlevad tudengid“
7. Tallinna maratonil võidutses esimest korda Eesti sportlane – kes?

8. Millist nime kannab Vabaerakonna ühe asutaja Artur Talviku 5. septembril loodud uus erakond?
a) Elurikkuse Erakond b) Eesti 200
c) Ehitades Eestit
9. Milline muusikastiil ühendab nimesid Tõnu Trubetsky, Peeter Volkonski, Villu Tamme?
10. 21. septembril tähistas oma 50. sünnipäeva üks üsna tuntud eestlane, kes on peamiselt tuntud lauljana, aga
kes on teinud ka filmirolle, andnud välja raamatuid, teinud osatäitmisi muusikalilavastustes ja teinud
maalinäitusi, osalenud poliitikas (olnud Riigikogu liige). Kellega on tegemist?

11. Milline Eesti kõrgkool kannab lühendatult nime TalTech?
a) Tallinna Tervishoiu kõrgkool
b) Tallinna Tehnikaülikool

c) Tallinna Ülikool

12. 26. septembril külastas Eestit Katoliku kiriku pea paavst Franciscus. Püha Tool asub Vatikanis, mida võib
pidada väikseima pindala ja elanike arvuga riigiks. Vatikani elanike arv 2015. a andmetel on 1000 inimest.
Samas on paavst kogu katoliku usku inimeste ehk katoliiklaste liider. Kui palju on maailmas hinnanguliselt
katoliiklasi?
a) 130 tuhat inimest
b) 1,3 miljonit inimest c) 1,3 miljardit inimest
13. Pildil näete mälestusmärki, mis on püstitatud 28.septembril 1994
toimunud katastroofi mälestuseks. Millega oli tegu?

14. Hiljuti tähistas Vanemuise balleti
ümmargust sünnipäeva
fotoraamatu „Tantsides Tartut“ esitlemisega. Kui vana on
Vanemuise ballett?
a) 50
b) 80
c) 100
15. Septembrist on Tartu Ülikooli Teaduskoolil uus direktor, kelleks on teadussaate „Rakett69“ kohtunikuna
tuntud Riin Tamm. Millega TÜ Teaduskool tegeleb?
16. 15. septembril toimus ajaloo suurim eestlaste poolt algatatud koristusaktsioon, millest võtsid osa riigid üle
planeedi. Mitu riiki koristusaktsioonis osales?
a) 144
b) 152
c)163
17. Maailma tuntuim klassikalise muusika ajakiri Gramophone andis üle elutööpreemia ühele Eesti dirigendile.
Kellele?
18. Postimehe ajakirjanik viis läbi eksperimendi saamaks teada, kui turvalised on Eesti olulisemad riigiasutused.
Milles eksperiment seisnes.
19. Eestlasest matkahuviline tegi 97 päeva jooksul tiiru ümber Läänemere. Kui pikk tiir tuli?
a) 5000 km
b) 6000 km
c) 7000 km
d) 8000 km
20. 14. septembril esilinastunud ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud mängufilm kogus
avanädalavahetusel üle 13 000 vaataja. Filmi peategelane on 30-aastane ehitaja Erik, kellest sai üleöö
üksikisa. Mis on selle mängufilmi pealkiri?
21. Elon Muski firma SpaceX müüs esimese turismipileti reisile ümber Kuu. 2023. aastasse planeeritud missioon
on esimene pärast USA Apollo missiooni. Millal inimene viimati Kuud külastas?
a) 1971
b) 1972
c) 1973
d) 1974
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Vastused
Keila kool. Esimesi klasse alustas seal sel aastal kaheksa.
Pargisõit. Võite on kogunenud juba 25.
Andres Dvinjaninov, näitleja, Karlova teatri ja Emajõe Suveteatri asutaja; Peeter Volkonski, näitleja, laulja ja
literaat.
a) Põlvele laskumine hümni ajal, et juhtida tähelepanu politseivägivallale mustanahaliste vastu.
Paul Kerese, male suurmeistri. Balleti pealkiri on „Keres“.
c) „Suudlevad tudengid“
Roman Fosti
a) Elurikkuse Erakond
Punk
Siiri Sisask
b) Tallinna Tehnikaülikool
c) 1,3 miljardit inimest
Parvlaev Estonia hukkumine Läänemerel
b) 80
Valik Teaduskooli kodulehelt: 7.-12. Klasside õpilastele mõeldud kursused keemiast, füüsikast, bioloogiast,
matemaatikast, informaatikast, sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnast; üle-eestiliste olümpiaadide
ja ainevõistluste korraldamine; õpikojad ja uurimislabori programm.
a) 144.
Neeme Järvi.
Ajakirjanik üritas töömehena pääseda erinevatesse riigiasutustesse.
c) 7000 km.
„Võta või jäta“.
b) 1972.

