Teema NAINE - XXXIX KLOOSTRIMÄNG
Kiirküsimused
1. 2000.a. leiti Etioopiast Dikika piirkonnast umbes 3,2 milj. aasta vanune tüdruku skelett. Mille
järgi öeldi aastase täpsusega tüdruku surmavanus 3a ?
2. Kas Etioopiast leitud 3,2 miljoni + 3 aastane tüdruk oli neandertaallane, jaava inimene või
australopiteek?
3. Eesti tööseadustes on naistele üldiselt keelatud kõik tööd, mida peab tegema kõrgemal kui
....meetrit.
Mitu meetrit põhitoetustasapinnast keelu piir?
4. Inim - Barbie taljeümbermõõt ( cm) ?
5. Hiinlaste passis on märge ühe ameti kohta. Selle ametiga naisel on õigus kahele lapsele. Kõik
teised ühe lapse saamise õigusega, suurem laste arv toob trahvid. Mis amet märgitakse hiinlase
passi ( kehtib ka meeste kohta)?
6. 1686.a. kirikuseadus nägi Eestis ette vöörmündri ametikoha, kes pidi kirikus muuhulgas
hoidma silma peal teatud tundemärkidega inimestel. Kellel?
7. Kui briti näitleja - kirjanik Peter Ustinov oli näinud - kuulnud Maria Šarapova tennisemängu,
siis raputanud ta vaid pead: „ Mul on kahju naabritest, kes juhtuvad Šarapova pulmaööl
kõrvalruumis viibima” Maria Šarapova häälitsus olevat Suurbritannias ka populaarne
moblahelin. Kui kõva häält Šarapova tenniseplatsil on teinud (db)?
8. Oli algselt viljakusjumalanna, kes aegapidi sai teisi ülesandeid juurde. Väga armastatud kõigi
ühiskonnakihtide juures. Rooma keisrid hoidsid ta kuju magamistoas. Oli veega seotud,
kujutati sageli tüüriga, mis pidi näitama saatuse juhtimist. Kes see Jupiteri esimene laps?
9. Müürsepp Carl Miele ja kaupmees Reinhard Zinnkann tegid 1899. aastal Herzebroki firma
koorelahutajate tegemiseks. 1901 tuli neile naiste õhutusel parem mõte ja tegid hoopis uue,
omas liigis läbilöögiseadme. Mille?
10. Siiani on universaalsete geeniuste ( IQ üle 200) hulgas olnud vaid üks naine, kreeka
matemaatik – filosoof, tuntud nii ilu kui intellekti poolest. Kes oli see Aleksandrias elanud
koonuslõigete uurija, kelle kristlased 415. aastal kui pagana lõhki kiskusid ja kehaosad põletati
süüdatud ( järjekordselt!) Aleksandria raamatukogus?
11. Soo kindlaks tegemiseks tehakse kromatiintest, milleks
mikroskoopiline analüüs. Kust need limaskesta rakud võetakse?

limaskesta epiteelrakkude

12. Mis jäädav tervisekahjustus (näkku vaadates) ähvardab Moskva Arbati Iluinstituudi püsikundet
filmilegendi Ludmilla Gurtšenkot? (Pahatahtlikud väidavad sellega seonduva üldse ta
karjäärialuseks).
13. Hea keeletundja Karl V olevat oma suure impeeriumi haldamisega hästi toime tulnud.
Jumalaga olevat ta suhelnud hispaania keeles, vaenlastega saksa keeles, sõpradega prantsuse
keeles. Mis keeles eelistas ta naistega suhelda?
14. „Poliitikavaatleja” Andrus Kivirähk kirjutab, et 2008. aasta 1. aprillil Eesti valitsuse istungil
olevat leitud, et Eesti on ainuke Euroopa riik, kus NATO- nimeline minister, kuna eesti keel on
Euroopa organites ametlik töökeel. Millise armsa ministri üle tehti järjekordselt nalja?

15. Kui Platoni järgi neljast põhivoorusest dikaiosyne ( õiglus) ja andreia ( vaprus) seostatakse
enamasti meessooga, siis kaks s-tähega ( ladina keeles) algavat voorust olevat naistega seotud
Millised?
( kas ladina või eesti keeles)
16. Ühes 18.saj. ühevaatuselises näidendis pilgati Pariisi kurtisaani Rosalie Duthe`t , millest
loetaksegi ühe tüüpnaljade seeria algust. Need naljad võivad ajapikku hääbuda, kuna vastav
inimrühm ka hääbuvat. Mis naljadele pani aluse Rosalie Duthe pilkamine?
17. Polikliinikutes võivad teid vastu võtta ka stoomõed. Meedikud kinnitavad, et „ stoom ei ole
haigus , vaid ravi tulemus”. Mis see stoom siis on või kes on stoomõed?
18. Teadlased ütlevad, et emotsioonide vastuvõtuks on üks tunnetega seotud ajupool
vastuvõtlikum. Kummasse kõrva tuleks lembesõnad sosistada?
19. Euroopa Liidu suurim vähemusrahvas on u. 12. milj. Selle esindaja EL parlamendis on
Ungarist pärit Victoria Mohacs. Mis rahvas, kelle ülemaailmset päeva tähistatakse 8. aprillil?
20. 7.III 1876 tuli patendiametisse mees, kes tahtis vaid oma idee patentida. Paar tundi hiljem tuli
ametisse proua Elisha Gray, kaasas töötav seade, kuid patendiametnik vedas prouat alt ja
patentis seadme meesterahvale. Kellele ja mis asja?
21. See maa-ala tuli 1472.a. Šotimaale kui Taani printsessi Marghareta hüpoteek – kaasavara
abiellumisel Šoti kuninga James III - ga . Tänu naftale praegu Šoti rikkaim omavalitsus. Mis
saared?
22. Eeskätt naised on seda kasutanud juba sajandeid. Peruust materiaalseid tõendeid isegi II saj. e.
Kr. Indias ta nimi bandhana, Indoneesias plangi, Lääne – Aafrikas adire, eurooplaste ja
jaapanlaste jaoks shibori. Mis on shibori?
23. Kui meeste maadluses on raskekaalu piiriks 120 kg, siis kui palju naistel?
24. Mis lõbujanuga seostatud saare pealinn on Mytilene?( hiljuti kaotasid saare elanikud
kohtuvaidluse oma nime vabalt pruukimise osas)
25. Mis mõlemaid sugupooli puudutav tegevus ( sõnasõnaline tõlge) on andnud nime
sambatantsule?

Pildiküsimused
1. Kes on kunstnik?

2. Kes on see Vana-Egiptuse jumalanna?

3. Keda autasustab Hitler?

4. Kes?

5. Kes?

6. Kes?

7. Kes on see ilus tüdruk?

8. Kes?

9. Kes on kunstnik?

10. Kes?

ˇ

Tavaküsimused
1. Noori tütarlapsi kujutatakse klassikalises kunstis tihti kombekalt profiilis. Samal põhjusel
antakse ka valitsejate kujutised müntidel profiilis. Mis inimloomusega seotud põhjus sel on?
2. eesti aasta filmiauhinna ( tänaseks Neitsi Maali) väljaandmine algas 1993.a. Sulev Keeduse
dokumentaalfilmist, mille alusel serbia-montenegro-soome helilooja Jovanka Trojevic tegi
Kopenhaagenis avangardistliku ooperi „Süda kilekotis” – esietendus 11.03.2008. Kurba
tõsieludraamat püüab sensatsioonimaias meedia ikka elus hoida. Mis eesti film ooperi aluseks?
3. Umbes 1840.a. kuni 1914.a. kestis ajajärk, kui eeskätt Pariisis kui maailma naudingupealinnas
saavutasid oma hiilguse „demi- monde`i” ( poolilm) tippkurtisaanid, kes oma positsiooni
saavutasid algul seksi, seejärel seksikuse nutika müümisega. Paljud neist olid pärit lihtrahva
hulgast, kuid mitmed jõudsid krahvinnade ja hertsoginnade tiitliteni, olid seltskonnasalongide
pidajad. Selle grupi üldarv ei olnud kunagi suurem kui 26 kuni 30.
Mis prantsuspärase hüüdnime ( või poolametliku tiitli!) all tunti neid kõrgseltskonna
kurtisaane?
4. Mis mõjuvad põhjusel võtab Siim Kallas Euroopa komisjonis vähemalt 18. maini lisatööna üle
Leedu voliniku Dalia Grybauskaite eelarveküsimuste otsustamise kohustused, seda daami
nõusolekul?
5.

Heli

6. Hispaania rahvusriigile aluse pannud Kastiilia Isabel I ja Aragoni Fernando II abiellusid
1469.a. Valladolidis. Edaspidi nimetati neid alati koos, nn. Katoliiklikud Kuningad. Kuigi
Isabel oli sõjaliselt võimsama osakuningriigi valitsejanna, hoolitses ta targa naisena ja tubli
katoliiklasena, et teda kujutataks alati koos Fernandoga, et dokumentidel oleks alati mõlema
allkirjad jms. – seda kõike selleks, et varjata – leevendad enda kui valitseja „füüsilist puuet”.
Mis „füüsiline puue” see oli, mis kaasaja kontekstis on kadunud?
7. Epp Vainu on üks kahest Eesti diplomeeritud eurütmistist. Ta õppis Oslo Eurütmiakõrgkoolis,
sai bakalaureusekraadi. Milles seisnes ta Arvo Pärdi teose „ Alinale” motiividel tehtud
lõputöö?
8. 17.II 190.aastal toimus La Scalas „ Madame Butterfly, Jaapani tragöödia „ läbikukkunud
esietendus. Kuulsus tuli peale ümbertöötlusi. Puccinil polnud jaapani muusikast eriti
ettekujutust, kuid ta „japanismid” meeldisid. Samamoodi peitub juba vastuolu pealkirjas –
butterfly ( liblikas ) on küll jaapanipäraselt cho-cho-san, kuid pole geišade jaoks iseloomustav
nimi. Keda geišamaailmas tegelikult kutsutakse butterflyks ja kes sel juhul geiša ise?
9. Tänapäevase eesti keele ortograafialooja, keelemees Eduard Ahrens ( 1803 – 1863), oli 25
aastat Kuusalu pastor, seltsimatu ja kinnine mees. Tal polnud sõpru ei mõisnike ega
talupoegade seas. Milline oli aga pastorihärra iseäralik koolihariduse andmise viis, mis tema
arvates soodustas eriti tüdrukute hariduse saamist?
10. Teatavasti Eesti mehed on Soomest toonud seljatäie naisekandmise MM- tiitleid. Eesti naised
pole samaväärsega suutnud veel vastata. 2007. aastal ägedate Soome naiste algatatud
alternatiivina mõeldud MM-l, kus ka raske 200 m vee- ja liivatõketega rada. Kuidas seda
Ruokalahtis peetavat võistlust nimetatakse, kus ka meest edasi toimetatakse?
11. Baskidel on ta Mari, etruskidel oli UNI, araablastel RUDA, lätlastel ZEMES MATE, eestlastel
olevat olnud JOMALI. Kes – mis need on?
12. Kuidas selle eriti tüdrukute hulgas levinud noortetüübi üldnimi – meik peab jätma nutujärgse
mulje; domineerib must rõivas, kuid ka roosa, ruuduline ja triibuline, kohased; needid – kas

huultes või põses; põhieesmärk tunnete väljaelamine, luuletuste kirjutamine ja lugemine üks
tähtsamaid asju. Kuidas neid tüüpe nimetatakse?
13. Mille poolest tuntud naine, kelle kohta ajaloolane Jaak Pihlak on öelnud: „Varesena ta sündis ja
Kukena ta suri, vahepeal oli Ronk”?
14. Muusika
15. Üks üleküpsenud lemmikküsimus – See 1974.a.Tallinnas meremehe peres sündinud poliitik on
oma kõrghariduse saanud Akadeemia Nordist ja CV- s alustab oma tööinimese elu kirjeldust:
1993- 1994 AS Eesti Statoil. Mis on ka põhimõtteliselt kõik. Arte Gümnaasiumi kodulehel
kirjas kui „kõige nimekaim vilistlane”, temast tagapool näit. 1990.a. kuldmedaliga lõpetanud
Mart Poom, mittemedalistid Evelin Pang, Martin Reim ja mittelõpetanud Martin Müürsepp.
Kes?
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1 - 25
Kiirküsimused
Säilinud piimahambad
Australopiteek
10m
46 cm
Põllutööline, st. elab maal
Lapseootel tüdrukud,et lapsed " ära ei kaoks"
101 db; Monica Šeles suutis 94 db
Fortuna
Tammepuust pesumasin
Hypatia
Põse siseküljelt
Pimedaks jäämine, kuna pilusilmade rõhutamisega
liiale läinud
Itaalia keel
Urve Palo; Põhja - Atlandi Lepingu Organisatsioon
Sophia - tarkus, sophroyne - mõõdukus
Blondinaljad
Stoom ( kreeka keeles suu) on avaus kõhul, kuhu välja
toodud eritiste eralduseks sooleots;
Stoomõed tegelevad stoom - haigetega
Vasak kõrv
Mustlased
A. G. Bell, telefon
Shetlandi saared; ainus linn Lerwick
( Kortsutatud) kangaste värvimistehnika
72 kg
Lesbos; kohalike omanimetus "lesbid"
"Nabasid vastakuti hõõruma"
PILDID 1....10
Merike Estna
Hator, taevajumal Horuse abikaasa
Hanna Reutsch
Maria Montez ( 1912 - 1951); Barcelona
lennuväli tema nimeline
Kaija Parve
Rachel Louise Carson
Elina Pähklimägi
Halina Konopacka

9 Elisabeth Vigeè - Lebrun
10 Tilda Swinton
Tavaküsimused 1....... 15
1 Kauge kättesaamatus, distantseerumine
2 In paradisum, 53 min.
3 Grandes horizontales
4 D. Grybauskaite osaleb Leedu presidendivalimistel
5 Suurbritannia hümni sõnade ja viisi autor Henry Garey
6 Katoliiklus ei pidanud naissugu täisväärtuslikuks,
kuid ei saanud ignoreerida
7 Liikumise nähtavaks tegemine läbi kunstiteose
( muusika)
8 geiša - lill, liblikas - mees
9 Koduõpe köstrite abil; esimene kool alles 1864 peale
Pastori surma
10 Taadikärutamise MM
12 Maa - emad: usund taandus koos matriarhaadiga
13 EMO
14 Vabadusristi kavaler Anne - Marie Kukk
teine eestlanna - Vabadusristi kavaler Salme Ilmet
15 Laul Stenka Razinist
16 Maret Maripuu

