
Mälumäng 

Postimehes novembris 2018 

 

1. Novembris avati Tallinnas uus suur kaubanduskeskus, mis reklaamib end õigekirjaviga sisaldava 

lausega „Emotsioonid on Laes”. Kaubanduskeskuse katusele peaks 2019. aastal tulema ka 

vaateratas. Mis keskusega on tegemist? 

 

 

2. Tartu linn remondib hoogsalt koole: Raatuse kool on juba uue sisu saanud, sel aastal tehakse tööd 

Variku kooli seinte vahel. Mis kooli remonditakse 2019/20. õppeaastal? 

a) Annelinna gümnaasiumi  b) Veeriku kooli  c) Kivilinna kooli 

 

 

3. Novembri alguses jagati Tallinnas MyHits auhindu. Kategooriateks olid teiste 

hulgas aasta artist, aasta youtuber ja aasta Instagrami-artist. 

Kes said nimetatud auhinnad? 

 

 

4. Novembris asutati uus erakond, mille juhiks valiti Kristina 

Kallas. Mis on selle partei nimi? 

a) Elurikkuse erakond  b) Eesti 200  c) Kallis Kodu 

 

 

5. Lapsevanemate hulgas läbiviidud uuringust selgub, et vanemate arvates on 

lapsed vabal ajal liiga palju ekraani ees. Kui palju küsitletud lapsevanematest nii 

arvas? 

a) 95%  b) 75%  c) 55% 

 

6. Linnakirjanik Mika Keränenil ilmus uus lasteraamat pealkirjaga „Khaba ja Nebra”. Kes on need 

tegelased ja kus toimub tegevus? 

 

 

7. Novembrikuus on kinos vaatajaid püüdnud film, mille arvustuse pealkirjastas filmikriitik Andrei 

Liimets järgmiselt: „Napilt sisu, rohkelt head muusikat”. Mis filmiga on tegemist ja millest see 

jutustab? 

 

 

8. Eesti Keele Instituut esitles novembris uut õigekeelsussõnaraamatut, kust leiab hulganisti uusi 

sõnu. Näiteks on uute sõnade hulgas „pükstükk“. Kes või mis on pükstükk? 

 

 

9. WRC-sari jagas Sydneys toimunud galaõhtul parimatele auhindu, millest neli said eestlased, neist 

kolm Ott Tänakule. Millised auhinnad eestlased koju tõid? 

 

 

 



10. Mida tegid Eesti valitsuse liikmed Läti 100. sünnipäeva puhul? 

a) käisid Läti presidendil külas b) laulsid Läti saatkonna ees Läti hümni c) tegid valmis 

100 puna-valget muffinit 

 

11. Novembris toimus taas Pimedate Ööde filmifestival. Mitmendat korda? 

a) 20.  b) 21.  c) 22.  d) 23. 

 

12. Uuendatud punases raamatus võib leida 26 840 nimetust. Mida punasesse raamatusse kantakse? 

 

 

13. Suurvõistluse Eesti Laul uus peakorraldaja avalikustas mitu suuremat ja väiksemat muudatust. 

Üks neist on seotud Tartuga. Milline? 

 

 

14. Tartu mänguasjamuuseum avas novembris Teatri Kodus uue väljapaneku. Mida seal näha saab? 

 

 

15. 24.novembril tähistas oma 80 juubelit meie väljapaistev luuletaja, kes oma 

sünnipäevaks üllitas valikkogu „Siniste kiilide lend”. Kogumikus  on vana kulda 

tema  55 aasta jooksul kirjutatud loomingust, kui ka uut luulet. Kes on fotol 

kujutatud luuletaja?  

 

 

16. Eesti sai novembri teises pooles uue ministri, kelleks on Katri Raik. Mis 

ministriga on tegemist? 

 

 

17. 19. novembril esietendus teatris Theatrum „Kuningas Lear“. Kes on selle autor? 

a) Thomas Mann b) William Shakespeare c) Jaan Kross 

 

 

18. 30.novembri Postimehes avaldati gümnaasiumite edetabel möödunud aasta riigieksamite 

tulemuste põhjal. Milline Tartu gümnaasium oli ainsana esikuuikus? 

 

 

19. Aasta Kodaniku tiitliga pärjas 

Kultuurimisteerium  28.novembril Eva 

Truuverki. Mille eest teda tunnustati?  

 

 

 

20. Keda kujutab fotol olev skulptuur ja 

millise veekogu äärde selle paigutamist 

kavandatakes? 

  



Vastused 

1. T1 ehk Mall of Tallinn. 

2. a) Annelinna gümnaasiumi 

3. Nublu, Andrei Zevakin ja Ariadne 

4. b) Eesti 200. 

5. 55% 

6. Kaks muumiat, kes elavad ülikooli peahoones asuvas kunstimuuseumis. 

7. „Bohemian Rhapsody” räägib ansambli Queen loo. 

8. Ühes tükis pluus ja püksid naiste igapäeva- v peorõivana 

9. WRC aasta sõitja (Ott Tänak), WRC aasta kaardilugeja (Martin Järveoja), Aasta maagiline hetk 

(Ott Tänaku kolm järjestikkust võitu), Kõige rohkem katsevõite (Ott Tänak). 

10. b) laulsid Läti saatkonna ees Läti hümni. 

11. c) 22. 

12. Hävimisohus taime- ja loomaliike. 

13. Poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones. 

14. Muuseumis Nukukodud saab näha nukumaju ja muid nukkude eluruume. 

15. Hando Runnel. 

16. Siseminister. 

17. b) William Shakespeare. 

18. Hugo Treffneri gümnaasium 2. kohal 

19. Maailmakoristuspäeva „Teeme ära!“ eestvedaja 

20. Kalevipoeg, skulptuuri nimi on „Kalevipoeg kivi viskamas“ ja veekogu on Saadjärv 


