
Vene keel võõrkeelena 
2005/2006. õppeaasta olümpiaadi juhend   

     
                                                      
Teatame Teile, et 2005/2006. õppeaastal toimub vene keele olümpiaad eesti 
õppekeelega koolide õpilastele.  
Olümpiaadi üldteemaks on “Mida ma tean Venemaast”.  
Alateema: “Rahvakunst: tarbekunst, vene folkloor (rahvalaulud, muinasjutud jt)”. 
 
Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus : 
I – koolivoor: oktoober – november 2005. a. 
II – eelvoor (piirkondlik): veebruar 2006. a. 
III – vabariiklik voor (toimub Tallinna Ülikoolis) 20.–21. märts 2006.a. 
 
Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumide (10. – 12. kl.) õpilased (kes õpivad eesti 
õppekeelega koolis 1.-st klassist). 
 
Esimese ja teise vooru ülesanded koostatakse väljakuulutatud teema raames kohapeal.  
 
Lõppvoorus osalejate nimed palume saata 10. märtsiks 2006. a. (igast piirkonnast 1–2 
õpilast, Tallinnast 8 õpilast). Olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse 
olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega 
kaasasoleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja. 
 
Lõppvoorus osaleja valmistab ette ettekande alateema raames. 
 
Etteaste pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Teema valiku põhjendus on kohustuslik, 
teretulnud on illustratiivse materjali kasutamine. 
 
Ülesandeks tulevad kulturoloogia test, filmi vaatamine ja arutamine, teksti lugemine ja 
selle alusel kirjalikud ülesanded alateema raames. 
 
Olümpiaadižürii esimees on vene keele õppetooli dotsent Irina Moissejenko. Tema 
asetäitja on vene keele õppetooli lektor Natalia Tshuikina. 
 
Olümpiaadi pingerea põhjal valitakse välja 6 õpilast (12. kl.) osalemaks 
rahvusvahelisel vene keele konkursil gümnaasiumi lõpetajatele "Vene keel ja Venemaa 
minu elus", mis viiakse läbi ühes SRÜ riikidest 2006.a. aprillis. Konkursi 
peakorraldajad on Vene Keele Arengu Keskus ja Venemaa Armeenlaste Liit (avalikud 
ühingud ning regionaalsed fondid) ning konkurssi korraldava riigi haridusasutused, 
konkursi patrooniks on L.Putina. 20 parimat osalejat saavad diplomid Venemaa 
ülikoolides õppimiseks järgmistel erialadel: filoloogia, ajakirjandus, avalikud suhted. 
Konkursi koht ja kuupäevad on hetkel veel korraldajate poolt selgitamisel. 
 
Lisainfo telefonidel: 640 9331 (Irina Moissejenko E, N kl.13.30–14.00, Natalia 
Tshuikina  K kl.13.30–14.00, N kl.11.30–12.00, Gunnar Heinoja K, N, R kl.12–14) või 
640 9330 (Deniss Kuzmin kl.10 – 15). 
Kirjad saata aadressil: TLÜ, Slaavi filoloogia osakond, Vene keele õppetool (K-323), 
Narva mnt. 29, 10120.  
E-mail: irinamo@hot.ee, natalia.tshuikina@mail.ee, venekeel@tlu.ee  
Olümpiaadi info on kodulehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/vkvk.html  
 
 
Aurika Meimre 
Slaavi filoloogia osakonna juhataja 


