
Mälumäng 

Postimees novembris 2019 

 

1. Mida on pildile jäädvustatud?  

 

 

2. Jakobi tänavalt ülikooli peahoone kõrvalt tulid 

väljakaevamiste tulemusel välja inimluud. Tartu Ülikooli luu-

uurija Martin Malve nentis, et leid pole üllatav. Miks? 

 

a) Malve on näinud nii palju luid, et teda ei üllata enam miski. 

b) Ülikooli peahoone all on endise Maarja kiriku kalmistu. 

c) Selliseid teateid on tulnud mujaltki. 

 

3. Ka novembris käis tants valitsuse ümber ehk ametist lahkus järjekordne minister Mart Järvik. 

Millist ametit Järvik pidas? 

 

a) rahandusminister   b) välisminister  c) peaminister  d) maaeluminister 

 

4. Vanemuises tähistakase 150. hooaega lavastusega, mille peategelaseks on teater, mis on sama 

vana kui Vanemuine. Millist pealkirja lavastus kannab? 

 

 

5. Novembris avati Tallinna raeplatsil jõuluturg. Millal avab jõuluhooaja Tartu linn? 

 

 

 

 

6. WRC rallisari sai sel aastal arvestatust lühem. Miks? 

 

 

7. Aasta isa on aunimetus, mida antakse alates 1998. aastast iga aasta novembris isadepäeval 

Tallinnas Estonia kontserdisaalis. Sel aastal kuulutati aasta isaks Arvi Karotam. Kes valib aasta isa?  

 

 

8. Novembri lõpus avati taas külastajatele meremuuseum. Kus see asub? 

 

a) Pärnu sadamas  b) Tallinnas Paksus Margareetas  c) Narva kindluses 

 

 

9. Möödunud nädalavahetusel tähistati meie rahvusülikooli 100. sünnipäeva. Milline Eesti ülikool 

kannab seda austavat nime? 

 

 

10.  9. novembril tähistati Berliini müüri langemise 30. aastapäeva. Kui pikk oli Berliini müür 

riigimüürina? 

a) ~112 km  b)  ~ 60 km  c) ~12 km 

 

 

11. Kes on selle keskkonnaministeeriumi majale 2017.aastal 

jäädvustatud pildi „Surmatants palgiga“ autor? 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Aunimetus
https://et.wikipedia.org/wiki/Isadepäev
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://et.wikipedia.org/wiki/Estonia_kontserdisaal


12. Mis on Ajujaht? 

a) Mälumänguturniir   b) Hundijaht   c) Äriideede konkurss 

 

13. Laaksaarelt väljub praam Koidula, mis jõuab sihtkohta umbes tunniga. Mis on sihtkoht? 

 

 

14. Kaunas on linn Leedus. Samanimeline asutus on tegutsenud Tartus aastatel 1969-1995.      

Millega oli tegemist? 

 

a) Baltikumi ajaloo muuseum  b) restoran  c) korvpalliklubi 

 
 

15. Millises meeskonnas sõidavad järgmisel hooajal Ott Tänak 

ja Martin Järveoja? 

 

 

16. Venemaal asub Magadani oblast, mis on rikas kullavarude 

ja punase kalamarja poolest. Millise mere ääres asub Magadani 

linn? 

a) Põhja-Jäämeri  b) Beringi meri  c) Ohhoota meri 

 

        

17. Novembris jõudis kinodesse 1938. aastal koomiksina 

sündinud perekonda kujutava filmi uusversioon. Mis on pildil 

kujutatud isikute ühine perekonnanimi? 

 

 

 

18. Tuntud Eesti kirjanik andis sel aastal välja triloogia „Mujal kodus”, milles imusid teosed 

„Pariis”, „Aaker” ja „Lõpmatus”. Kes on see kirjanik, kes muuhulgas loobus sel aastal 2. korda talle 

määratud kirjanikupalgast? Vihjena võib ka öelda, et ta on kasutanud kirjanikunimesid Emil Tode ja 

Anton Nigov. 

 

 

19. Eero Epner lõi muusikute Erki Pärnoja ja Marti Tärniga teose „Anonüümne igatsus”, mille 

žanrimääratluseks oli traagiline gospel. Teost esitati vaid ühel korral, esinesid Sergo Vares, Anu 

Lamp, segakoor Vox Populi ja Erki Pärnoja bänd. Mida kasutati antud teose tekstidena? 

 

 

20. Eestit külastas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kellele president Kersti Kaljulaid kinkis 

midagi Eestis toodetut. Kink on seotud seni näitlejana tuntud Zelenskõi viimase tuntud rolliga 

Ukraina telesarjas „Rahva teener”. Mida kinkis Eesti president Ukraina ametikaaslasele? 

 

 

 

21. Tallinna kunstigümnaasiumi juures alustas sel sügisel tööd Suvemäe kooliosa, mis erineb 

harjunud koolikorraldusest selle poolest, et õpilastele on antud vabadus ja vastutus ise oma õppimist 

juhtida. Kuidas nimetatakse kooli, kus teemad arutatakse läbi kogukonna ringides, õpilased saavad 

turvalises keskkonnas oma ideid esitada ja kaitsta ning toimib otsustusprotsess, kus enamus otsustab? 

 



Vastused. 

1. Üleujutus Veneetsias. 

2. ülikooli peahoone all on endise Maarja kiriku kalmistu. 

3. d) maaeluminister. 

4. “W”. 

5. 1. detsembril. 

6. Austraalias toimuma pidanud etapp jäeti ära metsapõlengute tõttu. 

7. Eesti Naisliit. 

8. b) 

9. Tartu Ülikool 

10.  a) 

11.  Edward von Lõngus 

12.  c) 

13.  Piirissaar 

14.  b) 

15.  Hyndai 

16.  c) 

17.  Addams. Film kannab pealkirja “Addamsite suguvõsa”. 

18.  Tõnu Õnnepalu 

19.  Delfi kommentaare 

20.  Jalgratta, täpsemalt Eestis toodetud elektrijalgratta Ampler. 

21.  Demokraatlik kool 

 


