
KIRJU TUBA

KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 1 (5 punkti)

Kuue lõnga palmik

1. Leidke raamat, kus on kuue lõnga palmiku tegemise õpetus. Kirjutage 

selle raamatu andmed siia. (1 p)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Miks punuti vanasti kuue lõngaga palmikut? (1 p)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

3. Punuge laual olevate lõngadega 10 cm pikkune palmik. Kinnitage oma 

kuue lõnga palmik kleepsuga sellele lehele. (3 p)

Õpioskuste üleriigiline võistlus 21.-22.oktoobril 2011 Voore Põhikoolis



KIRJU TUBA

KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 2 (5 punkti)

Kartulisalat

Joonistage piltidega skeem, kuidas teha kartulisalatit. Järgige retsepti.

1. Koori 10 keedetud kartulit ja haki väikesteks kuubikuteks. 
2. Lõika 2 keedetud muna väikesteks kuubikuteks või suru kahvliga katki. 
3. Haki 2 hapukurki väikesteks kuubikuteks. 
4. Haki sibul.
5. Haki 400 g vorsti pisikesteks kuubikuteks. 
6. Kaste tuleks eraldi kausis valmis segada. Sega hapukoor ja majonees 
omavahel. Lisa hakitud tilli, sibulapealseid, soola ja pipart. 
7. Kalla kaste salatiainetele ning sega õrnalt läbi.

Õpioskuste üleriigiline võistlus 21.-22.oktoobril 2011 Voore Põhikoolis



KIRJU TUBA

KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 3 (5 punkti)

Maa ja maailmaruum

1. Täida lüngad. (4,5 punkti)

Kõige soojem päev oli ......................... aastal ......................................(kus?), kui 

termomeeter näitas ................................... kraadi Celsiuse järgi. Külmarekord oli 

................ aastat tagasi, siis oli .......................................... (kus?) õhutemperatuur 

................ kraadi. .................................... põhjarannikul võib sooja ja külma vahe 

olla  kuni  ............................  kraadi.  Õhutemperatuuri  mõjutab 

peamiselt ...................................................

2. Kasutatud kirjandus. (0,5 punkti)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Õpioskuste üleriigiline võistlus 21.-22.oktoobril 2011 Voore Põhikoolis



KIRJU TUBA

KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 4 (5 punkti)

Eesti

1. Täida lüngad. (4,5 punkti)

Selle aasta õpioskuste olümpiaad on ......................................... maakonnas, mille 

pindala on ............................. km2. Selle maakonna keskus on.............................., 

kus elab ................................. inimest. Elanike arvult teine linn selles maakonnas 

on  .............................................  Palamuse  on  tuntud  tänu 

kirjanik  ...................................  raamatule.............................  (pealkiri). 

Metsandust saab õppida  ....................................................................(kus?). Seda 

piirkonda kutsutakse ka Vooremaaks, sest .............................................................

 ................................................................................................................................

2. Kasutatud kirjandus. (0,5 punkti)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Õpioskuste üleriigiline võistlus 21.-22.oktoobril 2011 Voore Põhikoolis



KIRJU TUBA

KOOL ……………………………………………….. PUNKTE …..

Ülesanne 5 (5 punkti)

Eesti

1. Vapindus ehk ................................................... uurib vappide teket, kasutamist, 

sümboolikat ja kujundust. (0,5 punkti)

2. Vapinduses kasutatakse ainult heraldilisi värvusi: ..............................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(1,5 punkti)

3. Joonistage õpioskuste olümpiaadi korraldava maakonna vapp. (2 punkti)

4. Kasutatud kirjandus. (1 punkt)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Õpioskuste üleriigiline võistlus 21.-22.oktoobril 2011 Voore Põhikoolis



KIRJU TUBA

ÜLESANNE 1 (5 punkti)

Kuue lõnga palmik

1. Leidke raamat, kus on kuue lõnga palmiku tegemise õpetus. Kirjutage selle 

raamatu andmed siia. (1 p) L. Kiik „17 kirrivat paela“, Viljandi 2011, lk 13

2. Miks punuti vanasti kuue lõngaga palmikut? (1 p)

Vanasti kasutati paarisarvuga lõngadega punumist sõbade ja suurrättide 

narmaste korrastamiseks.

3.  Punuge laual olevate lõngadega 10 cm pikkune palmik. Kinnitage oma kuue 

lõnga palmik kleepsuga sellele lehele. (3 p)



KIRJU TUBA

ÜLESANNE 2 (5 punkti)

Kartulisalat

Joonistage piltidega skeem, kuidas teha kartulisalatit. Järgige retsepti.

1. Koori 10 keedetud kartulit ja haki väikesteks kuubikuteks. 

2. Lõika 2 keedetud muna väikesteks kuubikuteks või suru kahvliga katki. 

3. Haki 2 hapukurki väikesteks kuubikuteks. 

4. Haki sibul.

5. Haki 400 g vorsti pisikesteks kuubikuteks. 

6. Kaste tuleks eraldi kausis valmis segada. Sega hapukoor ja majonees 

omavahel. Lisa hakitud tilli, sibulapealseid, soola ja pipart. 

7. Kalla kaste salatiainetele ning sega õrnalt läbi.



KIRJU TUBA

ÜLESANNE 3 (5 punkti)

 

Maa ja maailmaruum

1. Täida lüngad. (4,5 punkti)

Kõige soojem päev oli 1922. aastal Liibüas (kus?), kui termomeeter näitas 58 

kraadi Celsiuse järgi. Külmarekord oli 28 aastat tagasi, siis oli Antarktikas 

(kus?) õhutemperatuur 89 kraadi. Siberi põhjarannikul võib sooja ja külma vahe 

olla kuni 100 kraadi. Õhutemperatuuri mõjutab peamiselt Päike.

2. Kasutatud kirjandus. (0,5 punkti)

„Nutikad küsimused. Arukad vastused. Maa ja maailmaruum“, Koolibri, lk 

70



KIRJU TUBA

ÜLESANNE 4 (5 punkti)

Eesti

1. Täida lüngad. (4,5 punkti)

Selle aasta õpioskuste olümpiaad on Jõgeva maakonnas, mille pindala on 2604 

km2. Selle maakonna keskus on Jõgeva, kus elab 6400 inimest. Elanike arvult 

teine linn selles maakonnas on Põltsamaa. Palamuse on tuntud tänu kirjanik 

Oskar Lutsu raamatule „Kevade“ (pealkiri). Metsandust saab õppida Luual 

(kus?). Seda piirkonda kutsutakse ka Vooremaaks, sest seda maakonda 

katavad suures ulatuses voored.

2. Kasutatud kirjandus. (0,5 punkti)

„Räägime Eestimaast“, Koolibri 2005, lk 78-79



KIRJU TUBA

ÜLESANNE 5 (5 punkti)

Eesti

1. Vapindus ehk heraldika uurib vappide teket, kasutamist, sümboolikat ja 

kujundust. (0,5 punkti)

2. Vapinduses kasutatakse ainult heraldilisi värvusi: punast, sinist, musta, 

rohelist, kuldset ja hõbedast. (1,5 punkti)

3. Joonistage õpioskuste olümpiaadi korraldava maakonna vapp. (2 punkti)

4. Kasutatud kirjandus. (1 punkt)

„Räägime Eestimaast“, Koolibri 2005, lk 5

T. Toompuu, T. Taits „Eesti maakonnad ja linnad“, Koolibri 1997, lk 37, 39
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