
1. 1893 .a. juhtus suur õnnetus. 

“Postimees” kirjutab:[15] ”Laupäeval, 6. küünlakuu päeval lõuna ajal, sündis meie 

kogudusele suur õnnetus. Meie Iisaku kirik, aastal 1846 ehitatud, põles ära. Arvamise järel on 

tuli korstnast hakanud, ehk küll nimetatud päeval kiriku ahi köetud ei saanud; päev enne seda 

õnnetust oli ta vähe köetud. Et vett käepärast saada ei olnud, ja sedagi, mis kõige ligemad 

kaevud anda suutsivad, liig vähe oli, ei võinud kaks tulepritsi, mis küll pea naabri mõisatest 

sinna toodi, mingit abi teha. Hädasti saivad altaripilt, kroonlühtrid, altaritekid ja oreliviled 

välja kantud. Viimastel ei ole aga enam suurt väärtust, sest et rutulise väljakandmise läbi palju 

rikutud on saanud. Meie armas kirikukell, mis 222 aastat kogudust Jumala kotta oli kutsunud, 

mis rõõmu ja leinaajal oma häält andnud, selle suu on nüüd vait … 

Mis juhtus kellaga? 

 
 

 

2. Seda sündmust peetakse tänapäeval maailma suuruselt kolmandaks ürituseks jalgpalli 

maailmameistrivõistluste ja olümpiamängude järel. Varem peeti seda üritust aga 

vaieldamatult maailma esiürituseks. Esimest korda toimus see ülemaailmsena 1851. 

aastal Londonis Hyde Parkis. Mis sündmus? 

 

 

 

3. Selle 19. sajandi teise poole Venemaa Keisririigi kõige kaasaegsema 

tööstusettevõtte toodang teenis 1900. aasta Pariisi maailmanäitusel Grand Prix. 

Ettevõte tegutses kokku 153 aastat. Mis ettevõttest käib jutt? 
 

 

 

4. Lionel Messi, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Neymar,  Stephen Curry,  Kevin 

Durant,  Roger Federer,  Canelo Alvarez, Tom Brady, Giannis Antetokounmpo. Mis 

nimekirjaga on tegemist? 

 

 

5. Aprillis anti Palamuse rahvamajas üle 34. korda Oskar Lutsu huumoripreemia. Kes selle 

tänavu pälvis? 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Jalgpalli_maailmameistriv%C3%B5istlused
https://et.wikipedia.org/wiki/Jalgpalli_maailmameistriv%C3%B5istlused
https://et.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%BCmpiam%C3%A4ngud
https://et.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park
https://et.wikipedia.org/wiki/1900._aasta_Pariisi_maailman%C3%A4itus
https://et.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix


6. Värske täispikk dokumentaalfilm “ Kadunud isa ” räägib loo autori kasuisast, 

karismaatilisest näitlejast, lavastajast ja väsimatust teatriuuendajast. Küsime filmi 

autorit ja kellest on film tehtud (2p) 

 

 

 

7.  

• Suur Ants 

• Väike Ants 

• Käsu-Ants 

• Ilu-Ants 

• Asi-Ants 

• Abi-Ants 

• Kaval-Ants. 

Millega on tegemist? 

 

8. Mis taim on pildil? Neid on umbes 40 liiki, peamiselt Vahemere maadel, 

üks liik neist paiguti ka Lõuna- Eestis.  

 

 

 

9. Vaid ühe nädalavahetusega sai pandeemia ajal Google'i kõige levinumaks küsimuseks 

üks filmi "Rapuntsel" detail: "Mis on "Rapuntseli" kuningriigi nimi?"  

 

 

 

10. Mis on Rapuntseli sündroom e. trihhofaagia? 

 

https://www.delfi.ee/teemalehed/google


11.  Kes on see fotol jäädvustatud legendaarne paar?  

 

 

12.  Millise rahvuse lipp on pildil? 

 

 

13. Mis vahe on kosel ja joal? 

 

 

 

14. Mida nimetatakse Penny Blackiks (ka Black Pennyks)? Vihjeks aastaarv 1840.  

 

 

 

15. Lilli Suburg (kasutatud ka nime Lilli Caroline Suburg ) 1841-  1923 oli Eesti 

kirjanik, ajakirjanik, haridustegelane ja naisõiguslane. 

Aastatel 1887–1894 andis Lilli välja Eesti esimest naistele mõeldud ajakirja.  Mis oli         

selle ajakirja nimi?  

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/1841
https://et.wikipedia.org/wiki/1923
https://et.wikipedia.org/wiki/Ajakirjanik


16. Kuidas nimetatakse pomelipuu ja apelsinipuu hübriidi? Tänapäeval peetakse seda 

üheks Barbadose seitsmest imest. 
 

 

17. See põõsaliik on vastuvõtlik männi-koorepõletikule, mis kahjustab rängalt Põhja-

Ameerika looduslikke männiliike. Seega on mõnel pool USA-s selle põõsa 

kasvatamine seadusevastane. Millest käib jutt? 

 

 

 

18.   Kes on fotol? 

 

 

19. Discgolf on spordiala, mis nõuab koordinatsiooni, teadmisi tehnikast ja ketaste 

lennuomadustest ning erakordselt palju harjutamist. Mängureeglid ning terminid 

sarnanevad golfi omadele. Küsime, kes on Eesti Discgolfi Liidu president? 

 

 

 

20. 2002. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus oli 47. Eurovisiooni lauluvõistlus, mis 

toimus 25. mail 2002 Eesti pealinnas Tallinnas Saku Suurhallis. 

            Esmakordselt oli lauluvõistlusel alapealkiri. Kuidas see kõlas? 

 

   
 

 

21. Kelle jutustuste ja novellide alusel on valminud viis filmi: "Roosa kübar", "Üksi", 

"Tütarlaps mustas", "Ühe suve akvarellid" ja "Pimedad aknad"?  

https://et.wikipedia.org/wiki/Pomelipuu
https://et.wikipedia.org/wiki/Apelsinipuu
https://et.wikipedia.org/wiki/Hübriid
https://et.wikipedia.org/wiki/Männi-koorepõletik
https://et.wikipedia.org/wiki/Põhja-Ameerika
https://et.wikipedia.org/wiki/Põhja-Ameerika
https://et.wikipedia.org/wiki/Mänd_(perekond)
https://et.wikipedia.org/wiki/USA
https://et.wikipedia.org/wiki/Eurovisiooni_lauluvõistlus
https://et.wikipedia.org/wiki/25._mai
https://et.wikipedia.org/wiki/2002
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://et.wikipedia.org/wiki/Saku_Suurhall


 

22.  Mis tegevus on fotol käsil?  

 

 

 

 

23. Jaanikaunapuu e. jaanileivapuu kasvab tavaliselt kuni 10, vahel kuni 15 meetri 

kõrguseks. Selle kõvad seemned on kindla suurusega, kaaluvad 0,18 grammi. 

Puu kreekakeelne nimetus on ceratio. Milleks vanasti neid seemneid kasutati ja mis 

mõiste sellest hiljem kujunes? (2) 

 

 

 

 

 

24. Me teame , mis on PÖFF või HÕFF jne. Aga kirjutage lahti NORF.  

 

 

 

25.  Mis hoone on fotol? 

 

26. Alutaguse Huvikeskuse alla on koondunud mitmed kultuuriasutused. Nimetage need 

(täpsed nimetused, ei oota raamatukogusid ja noortekeskuseid) 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Gramm
https://et.wikipedia.org/wiki/Kreeka_keel

