
Kool .................................................................................................            Punkte ............... 

Vabariiklik õpioskuste võistlus 
Viljandi Kesklinna Kool 

26. oktoober 2019 

SININE TUBA 

Ülesanne 1 (4 punkti) 
 

1. Täida lüngad.  

 

Esimene Eesti üldlaulupidu toimus ................................ aastal Tartus. Sellest peost võtsid osa  

ainult meeskoorid  ja ..................................................................................... Esimese laulupeo  

kavas oli peale saksa heliloojate teoste ka kaks eesti algupärast Aleksander Kunileidi koori- 

laulu:  „Mu isamaa on minu arm“ ja „Sind surmani“.  Mõlema laulu sõnade  autor  on  

....................................................................... Tuntuim viisistus laulule „Mu isamaa on minu  

arm“ pärineb meie laulutaadilt ...................................................................................... Laulu-  

pidude lõpulauluna on see  koorilaul kõlanud alates XV üldlaulupeost ..........................  

aastast. 

Esimene tantsupidu peeti ................. aastal. Esimene noorte laulu- ja tantsupidu aga ................  

aastal. Järgmine noorte laulu- ja tantsupidu toimub .................. aasta pärast.  

 

2. Vaata laual olevaid raamatuid. Missugustest neist leiad infot  

 

 üldlaulupidudest?  

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

 sellest, kuidas Leiger kohtus Koidulaga? 

 

........................................................................................................................................... 

 

 mehest, kes pidas kuulsad isamaakõned? 

 

........................................................................................................................................... 

 

  sellest, mis toimus enne esimest laulupidu?               

 

........................................................................................................................................... 
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1. Osti üles 2019.a üldlaulupeo koduleht  https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/. 

    Leia laulupeo osaleja info. Koosta laulupeost osavõtjale meelespea käepaela ja  

    majutuskaardi kohta, kus on kirjas oluline info.  
 

 

KÄEPAELA OMANIKU MEELESPEA                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tutvu 2019. a üldlaulupeo proovide ajakavaga. Koosta 5. juuli proovide ja 

toitlustamise ajakava laste- ja poistekooridele. 

 

 PROOVIKS RIVISTUMINE             PROOV TOITLUSTAMINE 

 

 aeg koht aeg koht aeg koht 

lastekoorid  

 

 

 

     

poistekoorid  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/
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26. oktoober 2019 

 

1. Osti üles 2019.a üldlaulupeo koduleht  https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/. 

    Leia laulupeo osaleja kaart ja värvi  

 roheliseks ala, kus on sektorid pinkidega, 

 roosaks ala, kus pealtvaatajad võivad murul istuda, 

 kollaseks ala, kus koorid laulavad, 

 lillaks ala, kust siseneb rongkäik, 

 oranžiks ala, kus on busside parkla, 

 punaseks ala, kuhu osalejad saavad jätta oma jalgrattad, 

 pruuniks ala, kus osalejad söövad, 

 siniseks koht, kust saab abi ja infot, kui midagi/keegi on kadunud. 

 

 

2. Missugusest väravast sisenedes jõuab kõige kiiremini 

 

 üldalale? ____________________________________________________ 

 

 laulupeo staapi? _______________________________________________ 

 

 rattaparklasse? ________________________________________________ 

 

 beebituppa? __________________________________________________ 

 

 

3. Missugused olid olulisemad telefoninumbrid, kust 2019.a üldlaulupeost osavõtja või 

pealtvaataja sai peo ajal abi või infot? 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2019.laulupidu.ee/laulupidu/
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1.Täida tabel. Vaata 2019.a üldlaulupeo kava.  

 

Kirjaniku nimi      

 

 

 
 

 
 

 
  

Laulu pealkiri 

2019.a 

laulupeo 

kavast, millele 

ta sõnad 

kirjutas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sea laulupeolaulude pealkirjad tähestikulisse järjekorda. 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

3. Lehitse laual olevaid raamatuid. Otsusta, kas väide on tõene või väär. 

Väide Tõene Väär 

„Buratino ja tema sõprade laul“ on raamatus ,,Lahedaid 

lastelaule“. 

  

Olav Ehala „Buratino laul“ Juhan Viidingu sõnadele on  

raamatus ,,Buratino laulud“. 

  

Laulu ,,Naerulohkudega maailm“ sõnad on Olivia Saare 

luuleraamatus ,,Naerulohkudega maailm“.  

 

  

,,Lotte olümpiaraamatus“ on „Spordimeeste laulu“ sõnad. 
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1. Jooni alla need luuleread, mis on „Buratino laulus“.   

 

Kes siis poleks kuulnud miskit                 Peagi näitleja saab minust! 

Ilm on selge, see on selge.                        Buratinost ja Malvinast,                             

kuldse võtmekese loost,                            Artemonist ja Pierrot’st?                                             

Varsti on mul aabits selge.                        Kas see pole kena minust? 

See on juba väga hea!                               See on juba väga hea! 

See on juba väga hea!                               See on juba väga hea! 

See on juba väga hea!          See on juba väga hea! 

Vä-ga hea!            Vä-ga hea! 

 

Sellel lool ei ole lõppu –                           See on lugu, mis vaid veereb                      

Papale toon uue kuue,          katkematult edasi.                                                                        

Koolis aga saan ma viie.                           Iial minust ei saa laiska,                             

kuidas võikski sedasi?                               lollusi ei välja paiska.                                 

See on juba väga hea!          Mõnikord tal aega küllalt,  

See on juba väga hea!                               Ma ei ütle, et ei viitsi,                                 

See on juba väga hea!                               mõnikord tal suur on rutt. 

Vä-ga hea!                                                 Lollusi ei välja pritsi                                  

       Papa Carlo rõõmustab!                               

                                                                  Rõõ-mus-tab!                                              

Endaga võib sindki kaasa. 

haarata see muinasjutt. 

Kui ma olen virk ja tragi                                      

tõesti saab must näitlejagi.    

Rõõmu saavad inimesed 

mehed, naised, lapsukesed. 

See on tõesti väga hea!  

Vä-ga hea!      

   

 

2. Mis on teise Buratino luuletuse pealkiri ja kes on selle autor?  
 

.......................................................................................................................................................                                                  

 

3. Missugune neist lauludest kõlab ETV lastesaates „Buratino tegutseb jälle“, missugune 

muusikalis „Buratino“?  

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

4. Missuguse raamatu ainetel on kirjutanud Juhan Viiding sõnad „Buratino laulule“? 

 

.............................................................................................................................................. 
 


