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1. See tuntud eestlanna sündis 1944. aastal Leningradis. 2006. aastal sai ta hakkama
ebatavalise teoga – esines korraga kõigi kolme suurima Eesti telekanali
aastalõpusaadetes. Tema noorem poeg Robert laulab kolmes ansamblis, tuntumat ei
maini, teise bändi nimi on Lexsoul Dancemachine ja kolmandat – Kuradi Saart, esitleti
eelmine nädal. Perekonnanimest piisab.
2. 30. juunil 2001. aastal toimus Kopenhaagenis jalgpallimatš mille vastu Hiina tõsiselt
võitles. Mängu toimumist ei kiitnud heaks ka FIFA. Kelle vahel see ajalooline matš
toimus? (Nagu alati saab 1 õige eest ühe punkti)
3. Kes on see saksa mundris vene rahvusest eesti sõjaväelane? See Raudristi kavaler suri
haavatasaamise järgsesse gangreeni 17. oktoobril 1944 Köningsbergi lähedal.

4. Mida tavatut juhtus 5.-14. oktoobril 1582. aastal Euroopas? Midagi sarnast juhtub ka
praegu iga aasta märtsi lõpus. Täpse vastuse eest anname 2 punkti (võeti kasutusele
midagi väga olulist), kuid tegevuse kirjelduse eest 1 punkti.
5. Mesilased tapavad nende tarusse tunginud herilase kogunedes umbes pooleks tunniks
suure tiheda pallina tema ümber. Mis see on mis herilase tapab?
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6. Jootrahal on erinevates keeltes erinevad nimetused. Paljudes keeltes tähendabki see,
lihtsalt „joogiks”. Vene keeles antakse jootraha „teeks” (na tšai). Ungaris antakse aga
„borravalo” jaoks. Mille jaoks siis Ungaris jootraha on?
7. Millist nimetust kannab traditsiooniline maoori sõjatants? Sama nime kannab ka üks
Soome edukamaid jalgpalliklubisid, mis tegutseb Valkeakoskis. 2017. aastast mängib
kulbi küll nn teises liigas, kuid on tulnud 9 korda Soome meistriks (koos Sergei
Terehhoviga 2004. a) ja 12 korda Soome karikavõitjaks.
8. Eesti Mükoloogiaühingu poolt 2018. aasta seeneks valitud seen on saanud nime oma
varasemast kasutusalast. Torikseente hulka kuuluv seen kasvab kaskedel, harvem ka
teistel lehtpuudel. Seen on mitmeaastane, kabjakujuline pealt hallika koorikuga kaetud,
alumisel küljel on näha seenetorukesed. Mis seen?
9. Kus asuvad muuhulgas Afrodite maa, Ishtari maa, Rhea ja Vesta kraatrid, Koidutähe
org, Laima kõrgmaa, Phoebe ja Vasilissa piirkonnad ning Kleopatra kraater?
10. Rändajad ehk teekäijad on liikunud siia-sinna läbi aastasadade. Vana eesti
rahvapärimuse kohaselt ei tohtinud teekäijale keelata kahte asja. Mida ei tohtinud
rändajatele keelata? 1 õige 1 punkt, 2 õiget 2 punkti.
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11. Otto Wilhelm Masing on kirja pannud järgmised read: „ Oleks ehk ....... veel tervisele
kasuks, siis ehk seda maiust veel sünniks vabandada: aga seda temast ei või kiita, sest et
kõik mõistlikud ja targad tohtrid seda tema süüks annavad, et ta tervist ja rammu
aegamööda vähendab, mis just sestki tunda, et kui ta liiga lahja on, kõhu paneb kolisema
ja lahti teeb ja kui liiga kange tehakse, une kaotab ja inimese paneb värisema.” Mille
vastu Masing võitles?
12. Küsime ühe linna linnaosa. Veel 1939. aastal kutsuti seda ala Herne rajooniks,
praeguse nime sai ta peale teist maailmasõda. Ta on väikseim linnaosa selles linnas.
Selles linnaosas on filmitud 2015. aastal populaarne laste seiklusfilm. Kui linnaosa ei tea,
siis linna eest saab 1 punkti.
13. Holstein-Gottorpi hertsog Karl Friedrich asutas selle ordeni oma abikaasa
mälestuseks 1753 aastal. Paul I valitsemise ajal, 1797 aastal sai see orden Vene
impeeriumi riiklikuks autasuks. Eestlastest on näiteks selle ordeni saanud Johann
Laidoner, Jakob Hurt, Friedrich Reinhold Kreutzwald ja dr. Philipp Karell. Mis orden?

14. Seda on teinud Didier Drogba, seda on teinud Dwight Howard, seda on teinud
Vladimir Voskoboinikov, seda tegi Mait Toom. Kuid teised ei pidanud oma koduklubi
eest võistlemisest loobuma, ent Mait Toom pidi. Mida nad tegid?
15. Nende ilmumist on enamasti võetud kurjakuulutava endena; sõja, valitseja surma,
õnnetuse või mõne muu halva sündmuse märgina. Inimeste arvates on nad mõjutanud
saatusi ja märkinud suuri sündmusi ajaloos. Mõned näited sündmustest mida on nendega
seostatud: Julius Caesari surm, Hastingsi lahingu tulemus, Tšhingis-khaan olevat üht
sellist pidanud endeks, et tal vaja terve maailm vallutada. Olgu lisatud, et üks selline
tekitas ka Muumiorus suurt segadust. Millest on jutt?
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16. Tuntuimad neist hiiglastest on Uranose ja Gaia pojad Arges, Brontes ja Steropes, kes
valmistasid Zeusile tema välgunooled, Poseidonile kolmhargi ja Hadesele nähtamatuks
tegeva peakatte. Paljud teavad ka Odüsseusele tema eksirännakute ajal peavalu
valmistanud Polyphemust. Neil kõigil oli lisaks suurele kasvule inimestega võrreldes veel
üks füüsiline eripära. Kuidas neid hiidlasi kutsuti?
17. Sel aastal osaleb Eesti korvpalli esiliiga võistlustel kaks meeskonda ka LääneVirumaalt. Millise võistkonna võtmemängijad on Aron Kuusik, Raiko Orumaa, Risto
Puur ja Mihkel Mager? Täpse vastuse eest saab 2 punkti, enam-vähem vastuse eest 1
punkt.
18. Millise, 1955. aastal avatud, asutuse kohvik nägi selline välja?

19. „Braavo“ on teatavasti vaimustus- või heakskiiduhüüd. Aga milline tähendus oli
sellel sõnal 17.-18 sajandi Itaalias? Brügges on peitnud end Ray ja Ken, kes olid selle
elukutse esindajad, mida „Braavo“ kaasajal tähendab ning Suurbritannia
meistriliigaklubis Plymoth Raidersis mängiv Joonas Järveläinen ristiti sotsiaalmeedias
sama nimega.
20. Kõigile meist on tuntud anekdoodid mis algavad sõnadega „Eestlane, venelane ja
sakslane ...“ Ida-Euroopa rahvad kasutavadki seda tüüpi anekdootides lisaks endale
venelasi ja sakslasi. Millised kolm rahvust seiklevad aga enamuses sarnastes
anekdootides mida räägitakse Briti saartel? ( Kaks punkti saab kolme, ühe punkti kahe
õige rahvuse eest)
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21. Eestit on nimetatud kartulivabariigiks, kartulit sööme me päris usinalt – meie teine
leib. Milline riik on aga maailma suurim kartulitootja? 340 miljonist tonnist toodetakse
seal ligi 70 miljonit. Järgnevad Venemaa, India, Poola, USA, Ukraina, Saksamaa,
Holland ja Venemaa.
22. See näitleja on sündinud 14. septembril 1982. aastal Rakveres. Esimene roll oli
NO99-s lavastuses „Padjamees“ ja esimene filmiroll „Malevas“, kus ta mängis Läti
Henrikut. Ta on ka rahvusvahelisi lavasid vallutanud, näiteks mänginud Londonis
„Hamletis“ koos kuulsa Benedict Cumberbatchiga ning osaleb BBC hittsarjas „McMafia“
Nimetage näitleja.
23. Eesti kõrgeim saunakorsten on 50,3 m pikk. Tegelikult ehitati pintsak nööbi külge,
sest saun ehitati ühismajandite aegu, korsten oli valmis aga enne. Millises Eestimaa
paigas too kõrge korsten asub? Maakonna eest 1 punkt.

24. Milline formaalselt sõltumatu Aasia riik kuulutas Saksamaale 25. juunil 1941 sõja ja
sai sellega Nõukogude Liidu esimeseks ametlikuks liitlaseks. Alates 1944. aastast on see
321 722 elanikuga 168 660 km² suurune territoorium Venemaa osa.
25. Mis loomaga on tegemist? 1957. aastal ilmunud raamatus „ENSV imetajad“ on
kirjutatud, et saartel pole teda kunagi esinenud. Nii oli kuni 1960. aastani, mil nad asutati
Saaremaale. Tänapäeval on nad levinud Mandri-Eestis ja saartest vaid Saaremaal. Keegi
ei tea palju neid nüüd Saaremaal elab, kuid kaks kolmandiku jahisaagist näiteks aastal
2013 saadi just sealt – kütiti 160 looma, mandril ainult 76.

10. VENEVERE MÄLUMÄNGUSARI
I ETAPP
09. oktoober 2018

26. Eestis kasvab kuus liiki murakaid: rabamurakas, lillakas, soomurakas e. mesimurakas,
põldmurakas ja kitsemurakas. Üks liik jäi nimetamata. Milline?
27. Kui Georg Lurich külastas oma kodukohta Väike-Maarjas, siis külastas ta tihti ka
kuulsat kooliõpetajat ja kirjameest Jakob Tamme. Selleks oli tal üks eriline põhjus.
Milline? Vihjeks, et põhjuseks on päris tuntud jaanimäng, milles luuletaja jõumehest
parem oli. Ka Vargamäe meestele polnud see tegevus võõras.
28. Millist metalli on inimkehas kõige rohkem – 1kg? Looduses seda leelismuldmetalli
vabal kujul ei esine ja see keemiline element avastati 1808 aastal.

29. Millises linnas asub Kiisamauru sild? Seda, 18 sillaga, endist kuningriigi pealinna on
mainitud esimest korda 1234 aastal. Kui linna ei tea, siis riigi eest saab 1 punkti.
30. Millist ettevõtet googeldades tuleb üles järgmine informatsioon:
Asutatud: 14. veebruar 2005, SanMateo, California
Juhatuse esimees: Susan Wojcicki (5. veebruar 2014-)
Peakontor: San Bruno, California
Emaorganisatsioon: Google
Tütarettevõtted: FameBit, BandPage, RightsFlow, Epsodic, Inc, Fflick, Inc.
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VASTUSED
1. Reet Linna
2. Gröönimaa-Tiibet
3. Aleksander Sobolev
4. Mitte midagi, mindi üle Gregoriuse kalendrile
5. Soojus (mesilased kannatavad kõrgemat temperatuuri kui herilased)

Eerik
Kristel
Kaarel
Eerik
Kristel

6. „veiniks“
7. Haka
8. Tuletael
9. Veenusel
10. Saunas käia ja juua anda

Kaarel
Kaarel
Kristel
Kristel
Eerik

11. Kohv
12. Supilinn Tartus
13. Püha Anna orden( Anna Petrovna )
14. Näitas keskmist sõrme
15. Komeet, sabatäht

Kaarel
Eerik
Kaarel
Eerik
Kristel

16. Kükloobid
17. võrkpalliküs
18. Disney Worldi töötajate kohvik
19. Palgamõrvar (Colin Farrel ja Brendan Gleeson)
20. Inglane, iirlane, šotlane

Kristel

21. Hiina
22. Sergo Vares
23. Leevaku (Põlvamaal)
24. Tuva, Tõva, Tannu Tuva
25. Mäger

Eerik
Eerik
Eerik
Kaarel
Eerik

26. Harilik vaarikas
27. Lurich ei suutnud Tamme sõrme sirgeks vedada ja see häiris teda.
Sõrmkoogu vedamine.
28. Kaltsium
29. Põltsamaa
30. Youtube

Kristel
Eerik

Kristel
Eerik
Kristel

Kristel
Kaarel

