Mälumäng
Postimehes 2019. aasta jaanuaris
1. Postimehes avaldati teadlaste hinnangul maalähedastel orbiitidel oleva kosmoseprügi hulk. Mitu tonni
seda on?
a) 4000

b) 5000

c) 6000

d) 7000

2. Kes on pildil olev Tartust pärit romaanikirjanik? Ta teeb kaasa räpipundis
5miinust ning tema sulest on ilmunud raamatud „Mina olin siin“ ja „Elu algab
täna“.

3. Jaanuaris avati Tartus üks isemoodi ja Eestis ainulaadne pood. Mingis mõttes saab seda võrrelda
McDonalds´iga. Mis poe eriliseks teeb?

4. Eesti Konservatistliku Rahvaerakonna noorteühendus Sinine Äratus teenis jaanuaris tähelepanu
trollimisega. Mida trollimine tähendab?

5. Millise ajaloolise sündmuse raames toimus 14. jaanuaril Tartu vabastamine? Vihje: sellest sündmusest
on möödas 100 aastat.

6. „Nohikud on tagasi,“ andis Postimees teada. Milline teadussaade alustas
jaanuaris oma 9. hooaega? Vihjeks olgu öeldud, et sellesse saates on osalenud
saatesse on kandideerinud ka Veeriku kooli õpilased.

7. Pildil oleva kirurgi valisid Eesti Tervise Fond ja portaali www.arst.ee lugejad
aasta arstiks. Kes on pildil?

8. Tartu linn valis taas linnakirjanikku, kelleks sai Vahur Afanasjevi. Mitmendat korda linnakirjanikku
valiti?
a) esimest korda

b) teist korda

c) kolmandat korda

d) neljandat korda

9. Alates 11. jaanuarist saab kinodes näha filmi Johannes Pääsukese tõelisest elust. Filmi lavastajaks on
Hardi Volmer, osades mängivad Märt Avandi, Ott Sepp, Tõnu Kark, Ester Kuntu. Kes oli Johannes
Pääsuke?

10. Aasta 2019 on eesti keele aasta. Millal sai eesti keel põhiseadusega riigikeele staatuse?
a) 1920

b) 1938

c) 1992

11. Mis Eesti film kandideerib sel aastal võõrkeelse filmi Oscarile?
a) „Seltsimees laps“

b) „Võta või jäta“

c) „Tõde ja õigus“

12. Millega tegeleb juturobot Ülo?
a) Teatab rongis peatusi.
b) Teavitab bussiootajaid, millal buss peatusesse jõuab.
c) Edastab infot liiklusolude kohta.
13. Eesti Muusikaauhinnad 2019 andis välja aasta parima laureaaditiitleid 16 ja vaid ühe tunnustuse
panuse eest Eesti muusikasse. Milline ansambel sai 2019.aastal muusikaauhinna panuse eest Eesti
muusikasse?

14. Kus avati 31. jaanuaril näitus sajandi jooksul Eestis loodud toolidest nimega „Toolilugu“?
a) Tartu Kunstimuuseumis b) Eesti Rahva Muuseumis c) Viljandi Kultuuriakadeemias

15. Meie pealinna Tallinna kõrval on meil mitmeid lühiajalisi pealinnu: külmapealinn, suvepealinn,
talvepealinn… Möödunud aasta kohta tehtud äikesestatistika tituleerib ühe Eesti väikelinna
välgupealinnaks. Seal registreeriti 4. augustil 2018 pikselööke 304. Millise linnaga on tegemist?
a) Sindi

b) Tori

c) Kilingi-Nõmme

16. Punkansambel J.M.K.E. tähistas 18. jaanuaril kontserdiga oma ilusat
sünnipäeva. Kui kaua on revolutsiooniline bänd tegutsenud?

17. Eesti loodusseltsid valisid tänavused aasta tegijad looduses. Nimetage
aasta lind, aasta puu, aasta loom.

18. Saabuva juubelilaulupeo ootuses puhkes jaanuaris skandaal seoses laulupeo T-särkidega. Missugust
teksti peeti särgi jaoks ebasobivaks? Vihje: kõik eestlased teavad neid sõnu.

19. Kes on 2019. aasta Tartu linnakirjanik?

20. Kes lõi Eesti jalgpallikoondise eelmise aasta ilusaima värava?

21. Viimase Lotte multika esilinastuse eel küsiti Heiki Ernitsalt ja Janno Põldmalt, mis tõugu on Lotte?
Kuidas autorid vastasid? NB! Nimetati kaks tõugu.

Vastused.
1. d) 7000 tonni.
2. Sass Henno
3. Tegemist on Eesti esimese drive-in leivapoega.
4. tr`ollima <28: tr`ollida, trollin> võrgukeskkonnas trollina tegutsema. tr`ol'l1 <22e: trolli, tr`olli> vaim,
paharet Skandinaavia rahvausundis; provokaator võrgukeskkonnas, sageli palgaline
5. Vabadussõda.
6. „Rakett 69“.
7. Jüri Teras.
8. c) kolmandat korda.
9. Johannes Pääsuke oli Eesti fotograaf, filmioperaator ja Eesti esimene filmitegija.
10. a) 1920
11. b) „Võta või jäta“
12. b) Teavitab bussiootajaid, millal buss peatusesse jõuab.
13. Mahavok
14. b) Eesti Rahva Muuseum
15. a) Sindi
16. 33 a
17. Aasta lind on öösorr, aasta puu on kibuvits, aasta loom on kobras ehk piiber.
18. Ebasobivaks peeti laulu „Mu isamaa on minu arm“ 3. salmi, mis kõlab:
„Mu isamaa on minu arm, ja tahan puhata.
Su rüppe heidan unele, mu püha Eestimaa!
Su linnud und mul laulavad,
mu põrmust lilli õitseta, mu isamaa!“
19. Vahur Afanasjev
20. Siim Luts, kes lõi värava 15.10 mängus Ungari vastu. Luts võitis Hõbepalli ka 2014. aastal.
21. Heiki Ernits: Iiri setter, Janno Põldma: pikakarvaline taks.

