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2007/2008õa õpioskuste üleriigilise võistluse kohta

Üldist

2007/2008. õppeaasta õpioskuste üleriigiline võistlus toimub reedel ja laupäeval 
(19.- 20. oktoobril k.a) Haapsalu Linna Algkoolis (Haapsalu, Ehte 14). Koolipoolne 
peakorraldaja on direktor  Malle Õiglas (malle.dir@hla.edu.ee, tel +4735620, 
võistluse ajal ka tel 55539421).

Osaleb 18 kooli (vastavalt registreerimisele kuni 16. okt)):
0. Haapsalu Linna Algkool (Läänemaa)
1. Hummuli Põhikool (Valgamaa)
2. Jõgeva Gümnaasium (Jõgevamaa)
3. Järva-Jaani Gümnaasium (Järvamaa)
4. Jüri Gümnaasium (Harjumaa)
5. Käina Gümnaasium (Hiiumaa)
6. Loo Keskkool (Harjumaa)
7. Paikuse Põhikool (Pärnumaa)
8. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium (Pärnumaa)
9. Rõuge Põhikool (Võrumaa)
10. Saaremaa Ühisgümnaasium (Saaremaa)
11. Tallinna Inglise Kolledž
12. Tallinna Reaalkool
13. Tartu Miina Härma Gümnaasium
14.  Elva Gümnaasium (Tartumaa)
15. Uuemõisa Algkool (Läänemaa)                            
16. Viljandi Maagümnaasium (Viljandimaa)
17. Väike-Maarja Gümnaasium (Lääne-Virumaa)

NB! Iga kool teeb/tagab oma võistlejatele ja ka kaasasolevatele juhendajatele-
õpetajatele ning bussijuhtidele ise  nimesildid (valgel paberil on osavõtja ees- ja 
perekonnanimi ning kooli nimetus), mis on kas rinda kinnitatavad või kaela 
riputatavad.

NB! Palun kaasa võtta 1 kalkulaator võistkonna peale.

Majutamine
Kaasa võtta magamiskott ja madrats, hügieenitarbed, vahetusjalanõud. Pesemiseks 
soe vesi tagatud.
Ühte klassiruumi majutatakse 2 kooli võistkonnad (koos õpetaja-juhendajaga).
Bussijuhid majutatakse ühte eraldi klassiruumi.
Majutamine on kõigile nimetatuile tasuta.

Toitlustamine
Võistlejaid õpilasi, nendega kaasasolevaid juhendajaid-õpetajaid ja bussijuhte 
toitlustatakse kooli sööklas tasuta 4 korda (reedel 2 korda ja laupäeval 2 korda – vt 
võistluse ajakava).



Võistluse ajakava

Reedel, 19. oktoobril 2006

15.00 Saabumine, võistkondade registreerimine (fuajees), majutamine, 
15.15 – 15.30 Eine
15.45 – 17.30 Ekskursioon Haapsalus (jalgsi, olge varustatud ka vihmase ilma 

korral vajalike jalanõude, riiete, vihmavarjuga)
18.00 – 18.50 Õhtusöök
19.00 – 21.35 Haapsalu Linna Algkooli tervitus saabunuile, võistkondade 

tutvustamine (á kuni 5 minutit), viktoriin, disko,. Ka õpetajate-
juhendajate ja korraldajate kokkusaamine

22.02 Öörahu

Laupäeval, 2o oktoobril 2006

9.00 – 9.40 Hommikusöök (kahes vahetuses)
9.45– 9.55 Võistluse avamine ja info võistluse kulgemise kohta (aulas)
10.00 – 10.25 1. töötuba
10.30 – 10.55 2. töötuba
11.00 – 11.25 3. töötuba
11.30 – 12.00 4. töötuba
12.00 – 12.40 Õpilastele saalis tegevus, Toimkonnal tööde parandamine ja 

kokkuvõtete tegemine
12.45 – 13.30 Maakonna esindaja lõppsõna ja autasustamine
13.30 - 14.15 Lõuna (kahes vahetuses) ja ruumide korrastamine, asjade 

pakkimine, ruumide üleandmine
14.30 Kojusõit

    

Rahulikku närvi ettevalmistuseks!

Kohtumiseni!

2007/20078õa õpioskuste üleriigilise võistluse korraldustoimkonna nimel

Ulve Kala
Tallinna Ülikooli esindaja,
Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Tel 53902408
ulve.kala@tlu.ee
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