
Memo 
2004/2005õa õpioskuste üleriigilise võistluse kohta 

 
Üldist 
Vastavalt 2004/2005. õppeaasta üleriigiliste õpilasvõistluste kalenderplaanile toimub 
õpioskuste üleriigilise võistluse lõppvoor laupäeval, 23. oktoobril 2004.a. 
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis (Akadeemia tee 30, Tallinn 12613,  
tel. 6532560; trollibussid 1, 2, 5, peatus “Kaja”).  
 
Osaleb 17 piirkondlikud 6. klasside õpilaste õpioskuste võistlused võitnud 5- liikmelist 
võistkonda (vt juhendis toodud infot: üks kool kuni 12 piirkondlikult võistelnud kooli 
kohta). Osalevate võistkondade nimekiri lisatud. 
 
Majutamine ja toitlustamine  
Reedel, 22. oktoobril võtab kool vastu ja majutab koolimajas öömaja soovivaid 
võistkondi ja kaasasolevaid õpetajaid ning bussijuhte.  
Öömaja soovijatel teatada  oma soovist 19. oktoobriks k.a. ulve.kala@tpu.ee ja ka otse 
kooli aadressil: harlet.arismaa@mail.ee 
Kaasa võtta magamiskott ja madrats, hügieenitarbed, vahetusjalanõud.  
Õhtusöök koolis ööbijatele 22. oktoobril k.a. kell 19.00 kooli sööklas. 
 
Majutamine ja toitlustamine on kõigile võistlusega seotud inimestele tasuta.  
 
Võistlusega seonduv info. 
Ülesannetes on pearõhk teabe tähelepanemisel ja otsimisel, selle määratlemisel ning 
käsitlemise oskustel. Ülesannete lahendamiseks vajalikku infot esitatakse teksti, 
helide, tabelite, piltide ja skeemidena, samuti reaalsete objektide kaudu. Info otsimise 
allikatena võib kasutada vaid neid raamatuid ja materjale, mis on antud 
korraldustoimkonna poolt. Eeldatakse ka info leidmise oskust internetist. Tähtis on 
kasutatud allikate ülesmärkimise oskus. 
Oluline on ülesannete lahendamisel kinni pidada antud ajast, kavandada 
meeskonnatööd, jaotada ülesandeid. 
 
  
Võistluse ajakava. 

Laupäeval, 25. oktoobril 2004  
 

Saabumisel Võistkondade registreerimine (fuajees) 
 

8.45-9.15 Hommikusöök koolis ööbinud võistkondadele (incl õpetajad jt) 
9.00-9.45 Hommikusöök (laupäeva hommikul saabunuile) 

10.00-10.50 Võistluse avamine (aulas) 
11.00-11.25 1. töötuba 
11.30-11.55 2. töötuba 
12.00-12.25 3. töötuba 
12.30-12.55 4. töötuba 
13.00-13.40  Lõunasöök 
13.40-14.00 Kohtumine üllatuskülalisega (aulas) 
14.00-14.45 Võistluse lõpetamine ja autasustamine (aulas) 



Palun teatage teisipäevaks 19. oktoobriks (ulve.kala@tpu.ee) järgmist: 
 
Võistlejate ees- ja perekonnanimi 
Juhendava/juhendanud õpetaja ees- ja perekonnanimi 
Kaasatuleva õpetaja ees- ja perekonna nimi (juhul, kui tema ei ole juhendaja) 
Kaasatulevate teiste täiskasvanute ees- ja perekonnanimi 
Öömaja soov 
Orienteeruv saabumisaeg 
 
NB! Juhul, kui võistkonnal on kaasas varuõpilane, siis palun ka sellest allakirjutanut 
teavitada.  

 

Osalevad koolid: 
1. Häädemeeste Keskkool 
2. Kadrina Keskkool 
3. Karksi-Nuia Keskkool 
4. Kurtna Lasteaed-Algkool 
5. Kärdla Ühisgümnaasium 
6. Otepää Gümnaasium 
7. Paide Ühisgümnaasium 
8. Pärnu Hansagümnaasium 
9. Rannu Keskkool 
10. Saaremaa Ühisgümnaasium 
11. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 
12. Tallinn 21. Kool 
13. Tallinna 32. Keskkool 
14. Tartu Kommertsgümnaasium 
15. Tõrva Gümnaasium 
16. Uuemõisa Algkool 
17. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 
 

 

Rahulikku närvi ettevalmistuseks! 

Kohtumiseni! 
 
 
2004/2005õa õpioskuste üleriigilise võistluse korraldustoimkonna nimel 

Ulve Kala 
TPÜ kasvatusteaduskonna koolipedagoogika õppetooli dotsent 
Viru väljak 2, 10111 Tallinn 
 
Tel: 660 1856 või 53902408 
ulve.kala@tpu.ee  
 
P.S. Kui Teil on soove seoses reedeõhtuse tegevuse suhtes, siis palun teavitage.  


