Mälumäng
Postimehes märtsis 2019
1. Vanemuise ballett tähistas 4. märtsil ümmargust sünnipäeva, möödus ….. aastat „Tantsetenduse”
esietendusest, mis tähistabki balletitrupi sündi. Kui vanaks sai Vanemuise ballett?
a) 70
b) 80
c) 90
2. Märtsi alguses arutas Eesti ajakirjandus valimiste asemel hoopis nende noorte
meestega seotud teemat. Kes püüavad Austrias Seefeldis tehtud fotol oma
nägusid varjata ja miks?

3. Märtsi alguses toimusid riigikogu valimised. Missugused erakonnad pääsesid riigikogu 14. koosseisu?

4. Tartu maakonna kõrgeima aumärgi said sel aastal akadeemik Jaan Einasto, võimlemistreener Sirje
Eomõis ja ettevõtja Jaanus Peri. Kuidas nimetatakse seda teenetemärki?
a) Kuldne Tammeoks
b) Tartu Täht
c) Tartumaa teenetemärk
5. Märtsikuus liikus uudistes jutt, et politsei hakkab pimedas ringi liikuvaid inimesi pritsima. Mis on selle
eesmärk?

6. Kunagi mängu „Angry Birds” loonud Peter Vesterbacka tahab ühendada Eesti ja Soome tunneliga.
Väidetavalt on just selle suurriigi investorid lubanud ehitusse panustada 15 miljardit eurot. Mis riigi?

7. Tartu mänguasjamuuseumis avati märtsis selle mänguasja 60. sünnipäeva auks näitus, kus neid on välja
pandud enam kui 400. Kes on see paljude tüdrukute lemmik, keda eksponeeritakse?

8. Millele pöörab tähelepanu sotsiaalmeedias leviv algatus „Kõigi Eesti”?
a) Eesti looduse hoidmisele b) Südametervisele c) Eesti praegusele poliitikale

9. Märtsi keskel korraldasid noored üle maailma streigi, milleks saadi inspiratsiooni Rootsi koolitüdrukult
Greta Thunbergilt. Tartu oli üks enam kui 1500 linnast üle maailma, mis streigis osales. Millise probleemi
kajastamiseks meelt avaldati?

10. Lasteajakirjad Täheke ja Hea Laps otsisid head eestikeelset vastet sõnale influencer. Lugejad pakkusid
selliseid variante nagu „mõjur“ ja „mõjumutt“. Kes või mis on influencer?

11. 29. märtsil tähistati pildil oleva mehe 90. sünniaastapäeva. Kes on see mees?

12. Millises riigis toimuvad juba viiendat kuud nn kollavestide rahutused?
a) Prantsusmaal
b) Venezuelas
c) Ukrainas
13. Märtsis selgusid kultuurkapitali kirjanduse aastapreemia laureaadid. Laste- ja
noorsookirjanduses pälvis auhinna raamat „Tilda ja tolmuingel“.
Kes on raamatu autor? Vihjeks olgu öeldud, et raamatu autor on ka Veeriku kooli külastanud.

14. Vormel 1 alustab uut hooaega punktilise uuendusega. Mille eest on võimalik alanud hooajal lisapunkti
teenida?

15. Esimese eestlasena ümber maailma purjetamise võistlusel Golden Globe Race osalenud Uku Randmaa
tõi koju auhinnalise 3. koha. Kui kaua läks tal aega, et maailmale tiir peale teha?
a) 232 päeva
b) 251 päeva
c) 247 päeva

16. Millist uut nime kannab sõidujagamisteenus Taxify?

17. 22. märtsil esilinastus Eesti kinodes nukufilm, mida tegid 7 aastat Kaspar Jancis
ja Riho Unt. Mis on selle nukufilmi pealkiri, mille peategelane on kapten Morten?

18. Mendelejevi perioodilisustabel saab sel aastal 150-aastaseks. Mille Mendelejev süstematiseeris?
a) keemilised elemendid
b) päikesesüsteemi taevakehad
c) aastaaegade perioodilise vahetumise
19. 25. märtsil süüdati paljudes Eesti raudteejaamades ja linnaväljakutel küünlad. Mis toimus 70 aastat
tagasi?

20. Maailmas ei ole just palju riigijuhte, kes on valitsenud 30 aastat. Märtsi lõpus teatas oma
tagasiastumisest Nursultan Nazarbajev, Millise riigi juht ta oli?
a) Kuuba
b) Kasahstan
c) Türgi
21. Östersundis toimus laskesuusatamise MM-võistlus. Kes oli selle võistluse edukaim sportlane nelja kuldja ühe hõbemedaliga?

Vastused
1. b) 80 aastat
2. Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kes tunnistasid, et on kasutanud dopingut.
3. Reformierakond, Keskerakond, EKRE, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond
4. a) Kuldne Tammeoks
5. Pritsitakse helkurpihusega, st kui inimesel pole helkurit, siis pritsitakse ta riidele helkivat ainet, et
jalakäija oleks pimedal ajal nähtav.
6. Hiina
7. Barbie
8. c) Eesti praegusele poliitikale
9. Kliimasoojenemine ja sellega kaasnevad muutused.
10. Inimene, kel on sotsiaalmeedias palju jälgijaid ning kes suudab oma fännidele toodete ja teenuste
propageerimisega tulu teenida.
11. Lennart Georg Meri.
12. a) Prantsusmaal.
13. Andrus Kivirähk
14. 1 lisapunkti saab piloot, kes sõidab etapil kiireima ringiaja ning lõpetab esikümnes.
15. b) 251 päeva.
16. Bolt
17. „Kapten Morten lollide laeval”
18. a) keemilised elemendid
19. Küüditamine
20. b) Kasahstan
21. Johannes Thingnes Bø

