
1.   Sumahhi taimeperekond kuulub oma  ~ 250 liigiga 

anakordiliste sugukonda. Ka Eestis kasvab iluaedades 

harilik sumahh ja sile sumahh. 

Puul on Eestis ka teine, ilmselt tuntuim nimi. Milline ?

2.   Sõna " pohmell" pärineb vene keelest ja on tuletatud
ühe taime nimest, mis selles keeles on  ' hmel '.

Kuna taimi on tohutu hulk, siis selle küsitava vastamine

on puhas loogika . Nimetage taim !

3.   Mis nime  kannab Eestis animafilmide seeria, mille peategelasteks on

Štaflik ja Špagetka ?  Muide, Venemaal kannavad nad nime 

Stremjaka ja Makaronina.

4.   Mis oli teoses " 1001 ööd " ALI-BABA amet ?

Vihjeks, neile ametimeestele korraldatakse ka MM-võistlusi.

27- võistlus 2006.a Eestis, viimati 2014.a Šveitsis Brienzis.

Enamus meist on seda tegevus proovinud.

5.   Nimetus ' trumm ' on laenatud rannarootsi keelest ( trumma ) ja seda

kasutati üle Hiiumaa. Tänasel päeval on ' trumm ' …… nimetusena 

säilinud vaid Kärdlas ning kõiki tuntakse nimepidi - Marditrumm või

Ballitrumm, Vabrikutrumm , Kabelitrumm, Liivatrumm, Nuutri trumm,

Suur trumm, Hõbetrumm. Millega tegemist ?

6.   Sada aastat tagasi hüüti ühte tollast Eesti alevit - hilisemat linna - 

" Vorstilinnaks ", kuna väikeses alevis asus tervelt 6 vorstitööstust !

Olgu lisatud, et linna pärisnimi ei ole samuti selle toodangu tegemisest

väga kaugel . Mis linn ?
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7.  See partei ( Parti Rhinoceros ) tegutses Kanadas 30 aastat (1963-1993),

ainsaks valimislubaduseks mitte ühtegi lubadust pidada.

End 1958.a Brasiilias Sao Paulo linnavolikokku jõudnud looma Cacareco

mantlipärijaks pidanud partei valis esimeheks Montreali loomaaias elava

Cornelius Esimese, võitles gravitatsiooniseaduse vastu, nõudis meestele

võrdseid õigusi rinnaga toitmisel ja üritas Kanada majandust viia

talveperioodiks kullastandardilt üle lumestandardile. Partei taasloodi

2006.a . Mis looma nime partei kannab ?

8.  Klassikalises prantsuse köögis tuntakse seda salatikastmena, mida

kasutatakse koos spargli, porru või artišokiga. Valmistatakse see

segades oliiviõli ja äädikat ning hiljem lisatakse ürte ja vürtse.

Vene köögis on see aga tuntud salatina, kust võib leida peeti, kartulit,

marineeritud kurki, porgandit, sibulat ja vahel ka hapukapsast ja herneid,

loomulikult on õli ja äädikas ka kohal.  Millega tegu ?

9.  150.a tagasi sündis Simuna kihelkonnas Pudivere mõisas mees, kellest

sai tuntud kirjanik. Ta ei lõpetanud kunagi oma haridusteed, elas 

paarkümmend aastat oma elust võõrsil, kirjutades hulgaliselt nii proosat

kui artikleid. Ühte tema tuntumat teost on nimetatud ka Eesti esimeseks

erootiliseks romaaniks. Kellest jutt ?

10.  Kes on muusikapala helilooja ja kes on tema kaaslane, samuti selle

aasta juubilar ?
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11. Kes on see jalustrabav hurmur, kel käpas nii luuletamine kui ka pillimäng ?

12.  Küsime Põlva maakonna suurimat maastikukaitseala, pindala 3 470 ha.

Venemaa keisririigi ajal asusid mõhnastikel kohalike külade ühised

karjamaad ning samuti olevat seal kandis paiknenud tsaari ratsaväe 

harjutusala. Pärast Vabadussõja lõppu hakkas Eesti Kaitsevägi rajama

sinna Petseri laskevälja. Lähedaloleva raudtee tõttu sooritati seal ka

soomusrongide laskeharjutusi. Pärast teist maailmasõda läks ala 

Nõukogude armee kätte ja koht sai tuntuks Värska polügoonina

13.  Kes on kunstnik  (7. juuli 1887 – 28. märts 1985), 

kelle töid Venemaa ei andnud suvel Rootsile kunstinäituse

korraldamiseks. 

14.  Selleks, et teha vahet külalistel ning teenindaval personalil, kantakse

 traditsiooniliselt fraki juurde A värvi kikilipsu ( kelnerid nimelt kannavad 

 B värvi). Mis värvi on A ja mis värvi on B?

https://et.wikipedia.org/wiki/Soomusrong
https://www.google.ee/imgres?imgurl=http://www.seemnemaailm.ee/gal/data/media/13/Oitsev_sumahh_aadikapuu.jpg&imgrefurl=http://www.seemnemaailm.ee/gal/details.php?image_id=300&sessionid=5d2d37567f4e541e91356a9fec5c1674&h=740&w=1000&tbnid=RqnfeQWbgz8edM:&docid=gtCd70hM2-GNkM&hl=et&ei=yBz5VcvNJISVsAGZgaWACw&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMANqFQoTCMvRz7uG-8cCFYQKLAodmUAJsA


15.  Inglismaal müüakse lastele Euroopa kaarti, mida lähemalt silmitsedes 

selgub, et lisaks Tallinnale, Tartule, Narvale ja Pärnule leidub meie maal 

ka paik nimega …….., mis asub Saaremaal Sõrve poolsaarel.

Kui ei ole sellist kaarti näinud, siis vihjeks, jätke hästi kiirete inimeste 

päritoluriigi nimest üks täht ära. Küsime kaardil olevat nime !

16.  12. oktoobril 1810 aastal ühe pulmapeo ajal otsustas noorpaar pealinna 

 rahvale „välja teha“. Pidu kujunes meeleolukaks ja muutus kestvaks 

traditsiooniks (on ära jäänud vaid 6-l korral!). Mis pidu see on?

17.  Tout Giannopoulos on oma spordialal tulnud olümpiavõitjaks ja kahel

korral jäänud MM-il teiseks. Need võidud saavutas ta mitte oma tänase

kodumaa lipu all võisteldes

Mis alaga on seotud nii ta sportlikud võidud kui ka hilisem treeneritöö?

18. Enamus meist on sellega mingil kujul kokku puutunud. Kindlate reeglitega    

võistlusspordiks (yukigassen) arendati 1980. aastate lõpul Jaapanis.

Selle meka on Hokkaido saarel asuv Sobetsu linn, kus on iga-aastast

võistlust korraldatud aastast 1989. Ala on populaarne ka Rootsis,

Norras, Soomes, USA-s, Austrias, Venemaal, Austraalias jm.

Väljavõtted võistlusreeglitest: väljaku (pildil) mõõtmed 40 x 10 m; võistkonna

suurus 8 (sh kapten) + 2 vahetusmängijat; kestus 3 perioodi á 3 minutit

Mänguvahendeid läbimõõduga 6,5 kuni 7 cm valmistatakse 

spetsiaalse riistapuuga, mis kuulu järgi on aretatud

pontšikuvalmistamismasinast. Kokku võib neid ühes matšis kuni 270 tükki.

Millega tegu ?

? 

https://www.google.ee/imgres?imgurl=http://www.seemnemaailm.ee/gal/data/media/13/Oitsev_sumahh_aadikapuu.jpg&imgrefurl=http://www.seemnemaailm.ee/gal/details.php?image_id=300&sessionid=5d2d37567f4e541e91356a9fec5c1674&h=740&w=1000&tbnid=RqnfeQWbgz8edM:&docid=gtCd70hM2-GNkM&hl=et&ei=yBz5VcvNJISVsAGZgaWACw&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMANqFQoTCMvRz7uG-8cCFYQKLAodmUAJsA


19.   Prantsusmaal AZERTY, Saksamaal QWERTZ, Itaalias QZERTY, 

Inglismaal QWERTY. Millelt neid sõnu lugeda saab?

20.  Kes laulavad ?

VASTUSED

1. Äädikapuu

2. Humal

3. Must ja valge koer

4. Puuraidur

5. Sillad mis on ületatavad vankriga

6. Tapa

7. Ninasarvik

8. Vinigrett

9. Eduard Vilde ("Mäeküla piimamees")

10. Arvo Pärt ja Veljo Tormis

11. Aapo Ilves

12. Mustoja

13. Marc Chagall

14. A - valge, B - punane

15. Jamaya (Tõenäoliselt on tegu Torgu Kuningriigis paikneva Jämaja külaga.) 

16. Oktoberfest

17. Korvpall - Tiit Sokk

18. Lumesõda

19. Arvutiklaviatuur / kirjutusmasin

20. Simon ja Garfunkel
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