
Riiklik vene keele kui võõrkeele olümpiaad 

Tallinna Ülikool 

 

Teatame Teile, et 2014. aastal toimub vene keele olümpiaad eesti õppekeelega koolide õpilastele. 

Olümpiaadi üldteemaks on „Oo, sport, sa oled rahu!” (О спорт, ты – мир!) Alateemad:  

1. Olümpia spordialad (Олимпийские виды спорта) 

2. Eesti spordi saavutused (Спортивные достижения Эстонии) 

3. Olümpiatel osalenud eesti sportlased (Эстонские спортсмены-олимпийцы) 

4. Eesti paraolümpia sportlased (Эстонские спортсмены-параолимпийцы) 

5. Venemaa sport, Venemaa olümpiasportlased (Русский/Российский спорт, российские 

спортсмены-олимпийцы) 

6. Spordikuulsused maailmast (Спортсмены с мировым именем) 

Olümpiaad viiakse läbi kolmes voorus: 

I – koolivoor: oktoober – november 2013. a. 

II – eelvoor (kohalik) – 14. veebruar 2014. a.  Vt lisa 1 

III – vabariiklik voor (toimub Tallinna Ülikoolis) 10.-11. märts 2014. a. 

Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (10. – 12. kl.) õpilased (kes õpivad eesti õppekeelega koolis 1.-

st klassist).  Palume saata õpilased kohaliku eelvooru tulemuste järgi! 

Pakume osalemist kahes rühmas: 1. õpilased, kes kasutavad vene keelt perekonnas suhtlemiseks; ning 

2. õpilased, kes ei kasuta vene keelt perekonnas suhtlemiseks. Valitud rühm, palun, märkige ISE oma 

registreerimislehele. Osaleja rühma valiku eest vastutab suunav õpetaja ja kool. 

Lõppvoorus osalejate nimed koos piirkondliku žürii protokolliga palume saata 3. märtsiks 2014. a. 

(igast piirkonnast 2 – 3 õpilast, Tallinnast 10 õpilast). Olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse 

olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. Sõidukulud ning õpilastega kaasasoleva 

täiskasvanu lähetuskulud katab lähetaja. 

Lõppvoorus osaleja valmistab etteaste teemal „Spordi päästev jõud” ("Спасительная сила спорта..." 

J.Galsworthy). Etteaste pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Teema valiku põhjendus on kohustuslik, 

teretulnud on illustratiivse materjali kasutamine. Etteaste esitatakse olümpiaadi teisel päeval. 

Esimeseks ülesandeks on teksti lugemine ja sellel põhinevad kirjalikud ülesanded, kulturoloogia test. 

Esimese päeva teises osas toimub vestlus olümpiaadi ajal näidatud filmi põhjal: osaleja peab 

väljendama oma arvamust ette antud küsimuste järgi paaristööl. 

Olümpiaadi tulemuste järgi moodustatakse üldpingerida. Parimate hulka jõudnud võistlejatele, kui nad 

on 12. klassi õpilased, rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel soodustingimused 

(vastavalt ülikooli vastuvõtueeskirjadele). 

Olümpiaadižürii esimees on Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi dotsent Irina Moissejenko. Tema 

asetäitja on lektor Natalia Tšuikina. 

Lisainfo õppeassistentide telefonil 6409332 (Deniss Kuzmin kuzmin@tlu.ee ja Tiiu Vändre 

tiiu.vandre@tlu.ee E – R 10 – 14). 

Kirjad saata aadressil: Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut, TLÜ, Narva mnt. 29, 10120 Tallinn.  

E-post: irinamo@hot.ee, natalia.tshuikina@tlu.ee. 
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LISA 1 

 

Piirkondliku vooru läbiviimisel palume valida üks variant: 

1. Kohalik voor viiakse läbi piirkonnas väljatöötatud materjali alusel (sarnaselt eelmiste 

aastatega). 

2. Kohalik voor viiakse läbi Tallinna Ülikooli poolt väljatöötatud ülesannete alusel (vt info 

allpool). 

Palume haridusosakondadel teatada valitud variant hiljemalt 16. detsembriks 2013 aadressil: 

natalia.tshuikina@tlu.ee  

Piirkondliku vooru ülesandeks on kirjandi (Эссе) kirjutamine olümpiaadi teema ja alateemade raames 

ja etteaste, mis toimub kohtadel 14. veebruaaril 2014.  Kirjandi teemad saadetakse maakondade 

haridusosakondadesse hiljemalt 1 nädal enne vooru toimumise päeva kinnises ümbrikus, mis avatakse 

vahetult enne kirjandi kirjutamisele asumist. Samaks kuupäevaks saadetakse ka hindmisprotokolli vorm 

koos täpsustava informatsiooniga.  

Kirjandi mahuks on vähemalt 200 sõna. Kirjandite parandamist kohtadel korraldab piirkondlik žürii. 

Palume parandusi kirjandi originaalile mitte kanda. Hindamine toimub kahes rühmas: 1. õpilased, kes 

kasutavad vene keelt perekonnas suhtlemiseks; ning 2. õpilased, kes ei kasuta vene keelt perekonnas 

suhtlemiseks. 

Kirjand peab vastama kõigile kirjandile esitatavatele nõuetele (vt riikliku vene keele kui võõrkeele 

eksami hindamisnõuded). Lõppvoorus osalemiseks selgitab piirkondlik žürii välja 2-3 parimat kirjandit 

igast piirkonnast.   

Piirkondliku vooru võitjate tööd saadetakse aadressil: 

TLÜ Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut 

Narva mnt. 29 

10120 Tallinn 

Riikliku vene keele kui võõrkeele olümpiaadi žüriile saadetavale kirjandile  lisatakse ametlik kaaskiri 

õpilase, kooli ja aineõpetaja  andmetega (ees- ja perekonnanimi, kool, klass) ning märkega, millise 

piirkonna alla antud kool kuulub.  

Üleriigilise olümpiaadi žüriile saadetakse võitja töö parandusteta originaal koos 2014. a. vabariikliku 

vene keele kui võõrkeele piirkondliku vooru hindamisprotokolliga.  

Piirkonnad jagunevad järgmiselt: 

1. Harjumaa  

2. Saaremaa  

3. Hiiumaa ja Läänemaa 

4. Ida-Virumaa  

5. Järvamaa  

6. Jõgevamaa  

7. Lääne-Virumaa  

8. Põlvamaa  

9. Pärnu linn ja Pärnumaa 

10. Raplamaa  

11. Tartu linn  

12. Tartumaa  

13. Valgamaa  

14. Viljandimaa  

15. Võrumaa  

16. Tallinn  

Olümpiaadi info on kodulehel www.teaduskool.ut.ee/vkvk. 
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