Postimehes oktoobris
1. Eesti kultuurielu kajastav ajaleht valis uueks peatoimetajaks Kaarel Tarandi, kes on samas ametis olnud ka
varem. Mis nime kannab kultuurielu olulisemaid sundmusi kajastav ajaleht?
a) Sirp
b) Postimees
c) Eesti Ekspress
2. Mis uhendab jargmisi isikuid: Mihkel Poll, Madis Metsamart, Leho Karin, Juri Reinvere, Jaak Sooaar, Helena
Tulve, Diana Liiv ja Alvar Loog?
3. Londonis muudi oksjonil uhe miljoni naela eest kuulsa tanavakunstniku Banksy teos „Tudruk punase
ohupalliga”. Mis juhtus pildiga vahetult parast tehingu valjakuulutamist?

4. Tartut kulastas oktoobris Stanfordi ulikooli matemaatik Keith
Devlin, kes seadis tosise kahtluse alla matemaatikatunnis tehtu
kasulikkuse. Tartu Postimehes ilmunud intervjuus utles ta muuhulgas
nii: „Muide, koige voimsam abivahend mistahes matemaatilise
probleemi lahendamisel on praegu ……………………….” Lopeta lause!

5. Riigikogu liige Tiina Kangro otsustas oktoobris, et lahkub Isamaa fraktsioonist. See tahendab, et ta on oma
otsustes vaba ja ei pea lahtuma valitsuserakondade suunistest. Kui muidu istuvad saadikud saalis
fraktsioonide kaupa, siis kuhu paigutatakse need, kes kuhugi ei kuulu?
a) viimasesse ritta
b) esimesse ritta
c) aknaalusesse ritta
6. Hendrik Alla arvustas Postimehes jarjekordset EV 100 filmiprogrammis esilinastunud filmi jargmiselt:
„Arge loode endale mingeid illusioone, see film tuletab teile halastamatult meelde, kus me koik need
aastasajad elanud oleme ja mida see meist teinud on.” Film on režissoor Kaur Koka debuutmangufilm,
peaosas Meelis Rammeld. Mis film?
7. Oktoobri esimesel nadalavahetusel joudsid nii maailmas kui ka Eestis kinodesse kaks kaua oodatud
mangufilmi, mille poolehoidjad juba enne esilinastust sotsiaalmeedias riidu kiskusid. Üks pohineb muusik
Lady Gaga elul, teine pohineb Marveli koomiksil. Mis filmidega on tegemist?
8. Vormel 1-s selgus maailmameister. Kes võitis sel aastal juba oma
viienda meistritiitli?
9. Filipiinidel Masbate mäestikus asuva väikese kooli õpetaja Samelyn
Lafuentes otsustas klassitoale omapärase väljanägemise anda, et
motiveerida lapsi kooli tulema. Mida õpetaja tegi?
10. Martin Meier, Jaanus Jakobson, Andrus Käpp, Raigo Padar ja Ivo Sööt saavutasid Inglismaal just sellel alal
meeskondliku maailmameistertiitli. Millisel alal?
11. Oktoobri keskel räsis Portugali orkaanist troopiliseks tormiks nõrgenenud Leslie, Ameerika
Ühendriikides tegi aga hävitustööd orkaan Michael. Kuidas tormidele nimesid pannakse?

12. 16.-18. jaanuaril 2019 on Tartus tulemas esmakordsed Tartu Linna Noortevolikogu valimised.
Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tartu noorte
huve. Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse üheks aastaks. Kui vana peab olema, et noortekogu valida ja
sinna kandideerida?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17
13. 14. oktoobril toimus Aasta Õpetaja 2018 gala, kus tunnustati
silmapaistvaid õpetajaid. Nominendina oli üles antud ka Tartu Veeriku
Kooli õpetaja Priit Pensa. Millise kategooria nominendiks ta oli?

14. 3. oktoobril tähistati Mulgimaal mulgipudru päeva. Millest tehakse
mulgiputru?
a) kapsad, tangud, sealiha
b) riis, porgand, kanaliha
c) kartul, tangud, sealiha
15. Meie mütoloogias on tuntud mitmed vaprad vägilased. Neist ühest valmis 1980. aastal animafilm.
Oktoobris 2018 sai see film meedia tähelepanu osaliseks seoses festivaliga „Kino maale“. Nimelt eemaldati
multifilm mitmetes kohtades programmist, sest seda hinnati lastele liiga ohtlikuks. Mis nime kandis
kõnealune animafilm?
16. Tartu Ülikooli sporditeadlaste läbiviidud uuringu tulemusena selgus, et meie koolinoorte
liikumisaktiivsus on hinnatav hindega “3-”. Kui pika aja päevast peaksid lapsed ja noored olema füüsiliselt
aktiivsed, tegelema liikumis- ja sportmängude, matkamise, rattasõidu, võimlemise ja muu sellisega.
a) 60 minutit
b) 120 minutit
c) 150 minutit
17. 17. oktoobril avati Laulasmaal meie muusikalise suurkuju Arvo
Pärdi keskus, millest on kujunenud populaarne turismiobjekt, mis
pakub tegevust nii suurtele kui väikestele.
Kus asub Laulasmaa?
a) Harjumaal
b) Hiiumaal
c) Järvamaal
18. 28. oktoobril Poolas peetud võistlustel
maailmameistri tiitli Arida Muru. Millisel spordialal?

saavutas

19. Meediakünnise on ületanud kolme Tartu Variku kooli 8. klassi noormehe loovtöö, mille tegemise käigus
valmib…
a) puidulihvimispink
b) terrass
c) mänguväljak
20. 31. oktoobril tähistas oma 80. juubelit üks tuntud poetess, kelle
sulest ilmus hiljuti ka autobiograafiline teos „Olla üheksavägine“. Kes
on see auväärne luuletaja, kes Rein Veidemanni väljenduses jõudis
grand old lady seisusesse?
21. Tallinn Fashion Weeki raames anti taaskord välja moeauhind
Kuldnõel. Sel aastal pälvis selle Kristel Kuslapuu. Mitmendat korda
auhinda välja anti?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20

Vastused
1. a) Sirp
2. Kõik on Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia laureaadid, auhind anti neile üle 1.
oktoobril rahvusvahelisel muusikapäeval.
3. Teos hävitas end ise, sest Banksy oli selle alla kinnitanud purustaja, mis muutis pildi ribadeks niing
postitas Instagrami teksti „Läheb, läheb, läinud...”.
4. Muide, kõige võimsam abivahend mistahes matemaatilise probleemi lahendamisel on praegu Google.”
5. c) Aknaalusesse ritta
6. „Põrgu Jaan”
7. „Täht on sündinud” ja „Venom”
8. Lewis Hamilton.
9. Kujundas kogu ruumi Hello Kitty teemaliseks.
10. Spinngingupüük.
11. Kasutatakse 21 nimest koosnevat loendit (millest on välja jäetud Q-, U-, X- ja Z-alguselised
nimed), mida korratakse tsükliliselt iga kuue aasta tagant. 2012. aastal on seni antud nimi järgmistele
orkaanidele: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie,
Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sandy, Tony, Valerie ja William. Seega on järgmise suurema
tormi nimi Nadine.
12. a) 14.
13. Aasta põhikooli aineõpetaja.
14. c) kartul, tangud, sealiha.
15. „Suur Tõll“.
16. a) 60 minutit.
17. a) Harjumaal.
18. Bikiinifitness.
19. b) Terrass.
20. Lehte Hainsalu.
21. d) 20.

