
Vabariiklikul õpioskuste olümpiaadil osalevad koolid 
Haridusosakonnad 

 
Õpioskuste vabariiklik olümpiaad  toimub 26. oktoobril 2002. a. Tallinna 
Mustamäe Gümnaasiumis. Osalevad 5-liikmelised piirkondlikud võistlused võitnud 
6. klasside õpilaste meeskonnad. Osalevate võistkondade nimekiri vt lisas. 
 
25. oktoobril  võtab kool vastu, majutab koolimajas ja toidab öömaja soovivaid 
võistkondi ja kaasas olevaid õpetajaid. Kaasa tuleb võtta magamiskott ja madrats, 
hügieenitarbed, vahetusjalanõud. Öömaja  tahtjatel teatada oma soovist 17. oktoobriks 
sikkah@tpu.ee või tel 6601 921  või 056 989 711 
Koolimajja võib tulla alates kella 15.00. Kuni õhtusöögini võib külastada Tallinna 
vaatamisväärsusi.  Vt planeeritud ajakava allpool.  
 
Võistkonnal  peaksid kaasas olema vajalikud töövahendid: pliiatsid, joonlauad, 
käärid, sõrmkübar. 
 
Ülesannetes on pearõhk teabe otsimisel ning määratlemisel ja selle käsitlemise 
oskustel. Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse tekstina, tabelis, piltide 
ja skeemidena, samuti reaalsete objektide kaudu. Info otsimise allikatena võib 
kasutada vaid neid raamatuid ja materjale, mis on antud korraldustoimkonna poolt. 
Eeldatakse info leidmist internetist. Vaja läheb vaatlus- ja sõnastusoskust, teksti 
mõistmist ja selles sisalduvate teabevõimaluste äratundmist (küsimuste ja 
diagrammide koostamine), vastuseks oluliste märksõnade leidmist ja vajaliku teabe 
eristamist vastuse seisukohalt ebaolulisest. Tähtis on kasutatud allikate ülesmärkimise 
oskus. 
Oluline on ülesannete lahendamiseks antud ajast kinni pidada, kavandada 
meeskonnatööd, jaotada ülesandeid. 
 
Reede 25. oktoober 
Alates kella 15.00 saabumine koolimajja. 
19.00 – 20.00 õhtusöök ja majutamine 
 
Laupäev 26. oktoober 
9.00 – 10.30  hommikusöök  (nii ööbijatele kui saabujatele) 
10.30- 11.00  ettevalmistus võistluseks 
11.00- 11.30  olümpiaadi avamine aulas 
11.30- 13.30 õpioskuste olümpiaad 
13.30- 14.00 lõuna 
14.00- 14.30 meelelahutuslik osa aulas 
14.40 kokkuvõte olümpiaadist ja autasustamine aulas 
 
Lisad: osalevate võistkondade nimekiri ja teave saabumiseks Tallinna Mustamäe 
Gümnaasiumi 
 
 
10.10.02  
Helle Sikka 
TPÜ kasvatusteaduste teaduskonna algõpetuse õppetooli dotsent 
Viru väljak 2, Tallinn 10111 



Vabariiklikul õpioskuste olümpiaadil osalevad 26. oktoobril 2002 
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis järgmised koolid: 

 

1. Kärdla Gümnaasium   

2. Jüri Gümnaasium   

3. Vinni-Pajusti Gümnaasium   

4. Kilingi-Nõmme Gümnaasium  

5. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium  

6. Miina Härma Gümnaasium  

7. Viljandi Maagümnaasium  

8. Viljandi CRJ nim. Gümnaasium 

9. Türi Majandusgümnaasium  

10. Oru Kool  

11. Antsla Gümnaasium  

12. Tallinna Prantsuse Lütseum 

13. Tallinna Saksa Gümnaasium 

14. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

15. Valga Gümnaasium  

16. Saaremaa Ühisgümnaasium 

17. Kuressaare Gümnaasium  

18. Vara Põhikool                 



Õpioskuste olümpiaadi üleriigilises voorus osalejaile 
 
 
Üleriigilise vooru toimumiskohaks on Tallinna Mustamäe Gümnaasium 
(endine Tallinna 44. Keskkool). 
 
Asume Mustamäel, Keskuse tn. 18. 
 
Kuidas jõuda Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi? 
 
• Trollibussiga nr. 1 (Kaubamaja juurest) peatuseni SZOLNOK; 
• Trollibussiga nr. 5 (Balti jaamast) peatuseni SZOLNOK; 
• Trollibussiga nr. 2 (Estonia teatri juurest) peatuseni SZOLNOK. 
 
Trollibussist väljudes tule ülekäigurajalt üle tee. Tule kaupluse ja turu vahelt 
läbi, siis näed paremal lasteaeda. Pärast lasteaiast möödumist näed kooli 
staadioni ja koolimaja. Koolimajja sisene staadionipoolsest uksest. 
 
• Muu sõiduvahendiga tulles sõida mööda Mustamäe teed peaaegu lõpuni. 
Enne Keskuse tn. ringi keera kahe madala maja vahelt paremale ja sõida 
otse kuni jõuad koolini.  
 
 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium ootab!  
 
 

 


