10. VENEVERE MÄLUMÄNGUSARI
IV ETAPP
08. jaanuar 2019
1. Kreeka filosoof Demokritos pakkus välja, et kui mingit objekti, näiteks õuna viilutada
aina väiksemateks osadeks jõutakse lõpuks tillukeste osakesteni, mida pole enam
võimalik jagada. Kuidas ta sellist osakest nimetas?
2. Selle „spordiala“ eelmise aasta Eesti meister on Monica Rand. Eesti meistrivõistlusi
peeti juba 11. korda. Enne ametlikke meistrivõistlusi toimusid ajakirja „Sporditäht”
turniirid aastatel 2003-2008. Esimese „Sporditähe” turniiri võitja oli Andres Oper. Selle
spordiala patroon on Mart Poom. Mis spordiala?

3. Kuni 2015. aastani arvati, et Ida-Virumaa kõrgeim tipp on Tärivere mägi 94 meetriga,
kuid aerolaserskaneerimise tulemusel sai selleks hoopis üks oos 95 meetriga, mis on
otseselt seotud ka meie vallaga. Milline on Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp?
4. Kes on pildil?

5. Kuidas nimetatakse protsessi, kus rauda, terast või alumiiniumi kaetakse kaitsva
metallikihiga (tavaliselt tsingikihiga), et ära hoida korrosiooni?
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6. Selle maailmakuulsa armastuslaulu sõnad kirjutas saksa luuletaja Hans Leip juba 1915.
aastal ja viisistas Norbert Schultse 1938. aastal. Laulu tegi tuntuks 1939. aastal Lale
Andersen ning II maailmasõja lõpus laulsid seda sõdurid juba mõlemal pool rindejoont.
Eestis on kaasajal seda laulu populaarsemaks teinud kindlasti Vennaskond eesti keeles ja
Lindpriid saksa keeles. Mis laul?
7. Need näitlejad on meile tuntud teleri ekraanilt: Anti Kobin, Tarmo Männard, Andres
Roosileht, Taavi Tõnnison, Laura Nõlvak, Mart Müürisepp, Lee Trei. Milline on nende
koduteater?
8. Kus asub see mälestusmärk, millel kiri: „SIIA MAANI JA MITTE KAUGEMALE
3.1.1919”? Täpse vastuse eest 2 punkti. Maakonna eest 1 punkt.

9. Tema looduslik levila hõlmab Vaikse ookeani Aasia ranniku Indohiina kirdeosast üle
Ida-Hiina ja Korea poolsaare kuni Primorje ja Amuurimaa lõunaosani. Ta elab ka
Jaapanis. Alates 1934 on teda korduvalt introdutseeritud Venemaa Euroopa-ossa, kus ta
kiiresti kodunes ja levis laialdaselt Karjalast põhjas kuni Kaukaasiani lõunas. Seejärel
tungis ta lääne poole Soomest põhjas kuni Rumeeniani lõunas ning edasi Ida- ja LääneSaksamaale ning teda on kohatud ka Prantsusmaal. Analoogilised katsetused NSV Liidu
Aasia-osas ei õnnestunud. Ta on ainuke koerlane, kes magab talveund ja ainsana ei oska
haukuda. Nimetage see loom.
10. Kes räägib?
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11. Hirohito (1901-1989) oli Jaapani keiser väga pikka aega – 1926-1989. Pärast II
maailmasõda, 1. jaanuaril 1946 teatas tõusva päikese maa keiser oma raadiokõnes, et ta ei
ole … . Ta loobus väga suurest aunimetusest, millel on jaapani religioonis – šintoismis,
oluline koht. Millisest tiitlis/omadusest ta loobus?
12. Kergitamata nisutaignast erilise kiviahju seintel küpsetatud õhuke leib, mis on
aastasadu olnud Kaukaasia, Kreeka, Türgi ja Iraani rahvaste igapäevase menüü
lahutamatu osa. Värske ja pehmena kasutatakse seda grillitud liha või köögiviljade ümber
keeramiseks, samas sobib suurepäraselt ka lihtsalt šašlõki või muu toidu kõrvale
murdmiseks, vrappide (rull-leib) ja suupistete valmistamiseks. Mis on selle leiva nimi?
13. Seda hüüdnime on aegade jooksul kandnud erinevad isikud, sõjaväeosad ja
võistkonnad. Tänapäeval kutsutakse nii mitmeid jalgpallivõistkondi, tuntumad neist
Manchester United ja Belgia jalgpallikoondis aga ka Lõuna-Korea ja Valgevene
rahvuskoondised ning 1. FC Kaiserslautern. Kuidas neid võistkondi hüütakse?
14. Albert II oli belglaste vürst aastatel 1993-2013, Albert II on Monaco vürst aastast
2005, Albert II oli esimene Riia peapiiskop aastatel 1255-1273 ja Albert II sai kuulsaks
USA-s, tema tähelend oli 14. juunil 1949. aastal. Kes oli Ameerikas kuulsaks saanud
Albert II?
15. Nimetage bänd, mis on kaks korda ka Veneveres esinenud. Bändi nimi on ühe liikme
eraelu tõttu viimastel päevadel meediast nii mõnegi korra läbi käinud.
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16. Nad kõik on Eesti rohttaimed, kuid neil puudub esimene sõna: raamat, päkk, kuld,
hõbe, põll, king, keel, kannus, kämmalrohi, kann. Milline liides sinna sobib?
17. Kes on pildil?

18. Kui sõudja Kaspar Taimsoo tegi kolm aastat tagasi sellel alal maailmarekordi – 7.15,
siis avaldas ta arvamust, et spetsiaalse treeninguta keegi seda tulemust ei löö või siis äkki
„mees metsast“. Ja just nii juhtuski. Tihemetsast pärit endine võrkpallur Sven Saarpere
sai augustis tulemuse 7.38. Mis alal?
19. Mida müüdi sellise anumaga möödunud sajandi 20-ndatel aastatel Eestis?

20. Need sõdalastest naisvaimud, Odini tütred, ratsutavad lahingusse, tuues Odini soovi
kohaselt kaasa kas võidu või kaotuse. Nad ootavad ning ümmardavad surnud sõdalasi
Valhalla saalides. Kes?
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21. Kui Charles Darrow 1935. aastal selle lauamängu leiutas, ei teadnud ta, et see ta
miljonäriks teeb. Millise tänini populaarse mängu ta välja mõtles?
22. Mis on läti rahvuskivim (läti keeles nacionālais minerāls)? Tõe huvides tuleb siiski
mainida, et päris kivim ta ei ole, kuid poolvääriskivi siiski.
23. Tahame teada pildil oleva meesterahva nime, kes on USA filmirežissöör, stsenarist ja
näitleja, kuid mitte nii tuntud, kui pildil olev naisterahvas.

24. Eesti kõige aegade enim tõlgitud lasteraamatut võib lugeda kaheksateistkümnes
keeles: bulgaaria, gruusia, inglise, leedu, läti, (niidu)mari, moldova/rumeenia, mäemari,
norra, poola, saksa, slovaki, soome, taani, tšehhi, ukraina, ungari ja vene keeles.
Romaanitetroloogia on päris populaarne Venemaal – näiteks 2000. aasta aprillist kuni
2013. aprillini trükiti üle 40 teose tiraažiga 3000-15000 eksemplari. Autor ise kasutas
seitsme aastase poisina ühe tegelase nime. Nimetage see kõige enim tõlgitud raamat.
25. Novembri algul nähti Saaremaal, Salme alevikus ringi liikumas üksikut veisehaigrut.
Nähtud lind oli esimene oma liigist, keda Eestis kunagi nähtud ning tõstis seega siin
loendatud linnuliikide arvu. Mitut liiki linde Eestis looduses nähtud on? +/- 20 annab 2,
+/- 30 1 punkti

10. VENEVERE MÄLUMÄNGUSARI
IV ETAPP
08. jaanuar 2019

26. 1979. aastal tõi McDonalds turule ühe uue eine, mis pole sellest alates müügiliidrite
esikümnest lahkunud. Eine sisu on aastate jooksul küll tuntavalt muutunud kuid sellele
vaatamata on eine jäänud üheks külastajate lemmikuks. Mis eine?
27. Kui seni oleme elanud teadmisega, et Eesti suurim linn on Tallinn 158 km², teisel
kohal on Narva 85 km² ja kolmandal Paldiski 60 km², siis uus haldusjaotus lööb koolis
pähe õpitud suurimate linnade edetabeli täielikult sassi. Millised on nüüd kolm suurimat
linna Eestis? Kaks õiget 1 punkt, kolm õiget 2 punkti.
28. Keda ühendavad need viis välist tunnust: Keša (pügamata juuksed), Kanga (väike
juustes kantav puidust kamm), Kirpan (mõõk, tänapäeval sümboolne relv), Katša
(põlvpüksid) ja Kara (parema käe randmel kantav terasest käevõru)?
29. See ametikoht loodi 23. detsembril 1918; 8. jaanuaril 1925 kaotati see juba
teistkordselt, et 12. märtsil 1934 taasluua. Ameti täpne nimetus on aegade jooksul küll
muutunud kui hetkel ametis kaheksas ametikandja. Mis amet/institutsioon?
30. Vanade eestlaste juttudes võib kohata kahte huvitavat lindu. Esimene on selline, keda
hüüti laiskkulliks, sest ta oli nii laisk, et magas päevad läbi ja inimene võis talle
metsarajal ettevaatamatult kõndides peaaegu peale astuda. Teine lind oli aga ööelanik,
kes nahkhiire moodi lendas ja imelikke hääli tegi. Harva teati, et päevane laiskkull ja öine
ööketraja üks ja seesama lind on. Sama lindu kuulete häälitsemas, keda?
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VASTUSED
1. Aatom (atomos- jagamatu)
2. Täringujalgpall
3. Uljaste oos 95,2 m
4. Eva Koldits
5. Galvaniseerimine

Reemet
Kaarel
Kaarel
Kaarel
Kristel

6. Lili Marleen
7. NUKU teater
8. Valkla, Harjumaa
9. Kährikkoer
10. Tarmo Kruusimäe e. Kojamees

Kaarel
Kaarel
Kaarel
Eerik
Kristel

11. Ta ei ole jumal
12. Lavašš
13. Punased Kuradid
14. Esimene loom, kes käis elas üle kosmoselennu ehk ahv-astronaut
15. Ukerdajad

Eerik
Kristel
Kristel
Eerik
Eerik

16. Käo
17. Freddie Mercury
18. Kiiking
19. Kilu
20. Valküürid

Eerik
Kristel
Eerik
Kaarel
Kristel

21. Monopol
22. Merevaik
23. Jake Paltrow, Gwynethi vend
24. Eno Raud, Naksitrallid
25. 398. liik

Eerik
Kaarel
Eerik
Eerik
Kristel

26. Happy Meal / Lasteeine
27. Pärnu 855 km², Paide 443 km² ja Narva-Jõesuu 411 km²
28. Sikhid
29. Sõjavägede ülemjuhataja / Kaitseväe juhataja
30. Öösorr

Kristel
Eerik
Kaarel
Kristel
Eerik

