
Postimehe mälumäng

1) Millise spordiala treeneriks on pildil olev Gheorghe Cretu,

kes pärast ligi kuueaastast Eesti koondise juhendamist ameti maha pani?

a) korvpall b) võrkpall c) jalgpall d) sulgpall

2) Briti ajaleht The Guardian valis ühe Eesti teatri lavastuse „Three Kingdoms” käesoleva aastasaja 50 parima

teatrilavastuse hulka. Mis teatri  lavastusega on tegu? Vihjeks olgu öeldud, et see teater lõpetas tegevuse 2019.

aastal.

3) 21. septembril tähistati selle eesti kirjaniku, karikaturisti ja kunstniku 90.

sünniaastapäeva. Ta on illustreerinud ca 250 raamatut. Suurema osa neist moodustavad

lasteraamatud, teiste seas sellised eesti lastekirjanduse tähtteosed nagu E. Raua

„Naksitrallid” ja „Sipsik”, E. Niidu „Krõlli-raamat”, A. Perviku „Kunksmoor”, J.

Rannapi „Nublu”, O. Lutsu „Nukitsamees” jmt. Vihjeks on ka pilt. Kellest on jutt?

4) 27. septembril linastus kinodes palju kõneainet pakkunud „Vanamehe film”, kus tegelastele andsid oma hääle

mitmed tuntud näitlejad nagu näiteks Märt Avandi. Keda Avandi filmis „mängis”?

5)  Vaid  16-aastane  Rootsi  tüdruk  Greta  Thunberg  sai  USA  pealinnas  George  Washingtoni  ülikoolis

inimõigusorganisatsiooni Amnesty International südametunnistuse saadiku auhinna. Mille eest ta tunnustatud sai?

6) Milliselt spordiürituselt pärinev see eriti porine foto?

Sellelt jalgratturite suursündmusest võttis osa ka

president Kersti Kaljulaid.

7) Eesti Teatri Agentuuri statistikast selgub, et 2018. aastal külastati etendusasutusi ligi 1,2 miljonit korda. Millist

teatrit külastati enim?

a) Vanemuine b) Endla c) Ugala d) Estonia

8) Kui suur on praegu keskmine vanaduspension Eestis?

a) 355 € b) 485 € c) 525 € d) 625 €

9) 9. septembril alustas peale suvepuhkust taas tööd Eesti Vabariigi Riigikogu. Kes on riigikogu esimees?

10) Millises Eesti linnas toimus teatrifestival Draama?

a) Tartus b) Rakveres c) Haapsalus d) Tallinnas



11) 6. septembril linastus kinodes Andres Puustusmaa uus film „Kohtunik“.

Kes on selle peaosades?

12) Viljandimaal Sultsis mõõdeti ühe köögivilja kaaluks 875 g. Millega oli tegemist?

a) sibul b) kapsas c) tomat d) kartul

13)  Õppeaasta  algas  ühe  Tartu  linna  kooli  jaoks  renoveeritud  koolimajas.  Milline  kool

taasavati?

14) Milline Eesti linn saab 2024 Euroopa kultuuripealinnaks?

15) Suvel valis Eesti rahvuslik lennufirma endale uueks juhiks Gunnar Kobini, kuid septembri alguses selgus, et ta

ikkagi ei soovi antud tööd teha ning tema asemel asus ametisse Erki Urva. Kuidas on meie lennufirma nimi?

16) Septembri alguses toimunud president Kersti Kaljulaidi visiit Sloveeniasse pälvis erilist tähelepanu selle käigus

toimunud presidentide ühistegevusega. Mida tegid Eesti ja Sloveenia presidendid koos?

a) Püüdsid kala b) Külastasid loomade varjupaika c) Rulluisutasid käsikäes

17) Üks Aasia riik tegi septembris järjekordse katse Kuult vett otsima hakata. Paraku purunes Vikrami-nimeline

maandur sihtkohta jõudes. Mis riik üritab kosmoseuuringutes sammu edasi astuda?

a) Hiina b) Jaapan c) Indoneesia d) India

18)  Tartu ülikool  pidas  rahvusülikooli  101.  õppeaastat  avava akadeemilise  aktuse veidi  tavatus  kohas,  kus  ka

möödakäijad, tervisejooksjad ja koeradki sellest osa said. Kus aktust peeti?

19) Tartus juhtub… Alates 1993. aastast ühes kohas asunud söögiputka oli sunnitud asukohta vahetama ja kolis

eelmisest asukohast teisele poole teed, et burksisööjad autod kenasti pargitud saaksid. Mis on selle legendaarse

söögikoha nimi?

20) Eesti jalgpallikoondis pidas uue treeneri Karel Voolaidi juhtimisel EM valikturniiril kaks esimest kohtumist,

mis paraku mõlemad kaotati (1:2 ja 0:4). Mis koondistega Eesti koduväljakul kohtus?

a) Valgevene ja Holland b) Soome ja Venemaa c) Läti ja Leedu

21)  Seoses  Euroopa  Komisjoni  eelmise  koosseisu  volituste  lõppemisega  nimetas  Eesti  uue  liikmekandidaadi,

kellele ilmselt hakkab kuuluma energeetikavoliniku ametikoht. Kes on uus Eesti volinik?



Vastused

1) b) võrkpall

2) Teater NO99

3) Edgar Valter

4) Lehma

5) Ta algatas kooliõpilaste kliimameeleavaldused.

6) 22. Tartu rattamaraton

7) d) Estonia

8) b) 485 €

9) Henn Põlluaas

10) a) Tartus

11) Mait Malmsten ja Märt Avandi

12) c) Tomat

13) Variku kool

14) Tartu

15) Nordica

16) c) Rulluisutasid käsikäes

17) d) India

18) Kassitoomel

19) Sirius ehk Sirka

20) a) Valgevene ja Holland

21) Kadri Simson


