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 EV Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Muusikaõpetajate Liit 
kuulutavad välja  muusikaõpetuse olümpiaadi 

Olümpiaadi patroon on Eesti Muusikaakadeemia rektor professor 
Peep Lassmann 

OLÜMPIAADI JUHEND 

 Üldsätted 

 Muusikaõpetuse olümpiaadi korraldavad Eesti Muusikaõpetajate Liit ning Haridus- ja 
Teadusministeerium 

 Olümpiaadi eesmärgid : 
?   luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon 
muusikaliseks eneseväljenduseks 
?   arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks 
?   väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas 

Üldhariduskoolide muusikaõpetuse olümpiaad viiakse läbi 2003/2004 õppeaastal  VII ja 
XI klasside õpilastele kahes voorus: piirkondlik  voor - 31. jaanuaril 2004.a.  
maakonna/linna   keskuses;    üleriigiline     voor -  14. veebruaril 2004.a.  Tallinnas, 
Eesti Muusikaakadeemias.    

Olümpiaadi mõlemad voorud toimuvad ühtsete küsimuste alusel, mille koostamise 
eest vastutab Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt moodustatud olümpiaadi 
komisjon 

Olümpiaadi töökeeled on VII klassis eesti ja vene keel, XI klassis eesti keel. 

 Olümpiaadi korraldamine 

Piirkondlik voor   
31. jaanuar 2004,   algus kell 10.00

Piirkondliku vooru VII ja XII klasside õpilastele korraldab selleks moodustatud 
maakonna/linna komisjon. 

2003/2004 õppeaasta
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Olümpiaadi piirkondlikus  voorus osalevad järgmised maakonnad/linnad: 
 
Harjumaa   Saaremaa 
Hiiumaa  Tartu linn 
Ida-Virumaa  Tartumaa  
Järvamaa  Valgamaa 
Jõgevamaa  Viljandimaa 
Läänemaa   Võrumaa 
Lääne-Virumaa Tallinn-Haabersti ja Põhja-Tallinn 
Põlvamaa   Tallinn-Kesklinn 
Pärnu linn   Tallinn-Mustamäe 
Pärnumaa   Tallinn-Nõmme ja Kristiine 
Raplamaa   Tallinn-Lasnamäe ja Pirita 
    
 
Olümpiaadi läbiviimiseks vajalikud vahendid: 
 
• muusikakeskus muusika kuulamiseks (CD) 
• klaver 
 
Ülesanded ning lahendused koos hindamisjuhendiga saadetakse maakonn/linna 
haridusametisse 26. jaanuariks 2004. 
 
Piirkondliku vooru töid hindab piirkonnažürii. Tulemused vormistatakse protokollidena 
ning saadetakse elektrooniliselt olümpiaadi komisjonile  aadressil  ene@ema.edu .ee 
5. veebruariks 2004. 
Muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigilisele žüriile saadetavatele töödele lisatakse: 

a) kaaskiri, milles teatatakse saadetavate tööde arv ning tööde autorid klasside kaupa  
b) piirkondliku vooru täielikud protokollid elektroonilisel kujul vastavalt näidisele 

(ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, aineõpetaja, ülesannete eest saadud 
punktid ning punktide kogusumma); 

c) piirkonna poolt olümpiaadi lõppvooru suunatud õpilase andmed 
d) XI klassi olümpiaadi võitja omaloominguline töö (sobiva materjali olemasolu 

korral avaldatakse õpilaste omaloomingu kogumik). 
e) Materjalid palume saata aadressil:  

Muusikaolümpiaad 2004 
Rävala  pst 16  
10 143 Tallinn 
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Üleriigiline voor  
14. veebruar 2004 
 
 
Üleriigilise vooru VII ja XII klasside õpilastele korraldab Eesti Muusikaõpetajate 
Liidu olümpiaadi komisjon. 
 
Üleriigilises voorus osaleb iga linna/maakonna VII ja XI  klassi võitja. 
 
Muusikaõpetuse üleriigiline voor VII ja XI klassi õpilastele toimub  Eesti 
Muusikaakadeemias, Rävala pst 16 Tallinn.  
 
Osavõtjate registreerimine algab üks tund enne olümpiaadi algust. 
Olümpiaadi algus VII klassile – 11.00, XI klassile – 12.00 

 
Lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse olümpiaadide veebilehel 
www.ttkool.ut.ee/olympiaadid   hiljemalt 9. veebruariks 2004. 
 
Olümpiaadile kutsutud õpilased  (ainult võistlejad) kindlustatakse olümpiaadi 
toimumise ajal tasuta öömaja ja toiduga. Ööbimise soovist teatada hiljemalt 5. 
veebruariks 2004  e-mailil: Inge.Raudsepp@ekk.edu.ee  
 
Õpilastega kaasas oleva täiskasvanu sõidu- ja komandeerimiskulud katab lähetaja. 
Võistleja kaasesineja(te) sõidu-, toitlustamise ja ööbimise kulutused katab lähetaja. 
 
 
 
Autasustamine  
 
Kõiki osalejaid autasustatakse punktide summast lähtuvalt kuld-, hõbe- või 
pronksdiplomiga. 
 
Parimaid ülesannete lahendajaid autasustatakse eripreemiatega. 
 
Autasustamine algab kell 18.00 millele järgneb kontsert Eesti Muusikaakadeemias. 
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Olümpiaadi sisu 
 
VII klass 
 
Olümpiaad koosneb kolmest osast: 
I osa –  muusikalis-teoreetiline, mille sisu lähtub   esimese ja teise kooliastme 
õpitulemustest 

• kirjalikud ülesanded  
 • muusika kuulamine 
 
Ülesannete lahendamiseks kuluv aeg on  45 minutit. 
 
I osa lõpus loositakse laul ning esitamise järjekord. 
 
Vaheaeg 30 minutit hääle lahtilaulmiseks. 
 
 
 
II osa – laulmine 
 

• laul a cappella või saatega naturaalpilli(de)l Haridus - ja 
Teadusministeeriumi poolt kinnitatud IV-VI klassi õpikute lauluvarast. 
Laulu esitab õpilane peast ja  temale sobivas helistikus. 
 

Laul määratakse loosiga järgmiste seast: 
Eesti rahvaviis Meil aiaäärne tänavas 
V. Ojakäär   Sõit pilvelaeval 
L. Veevo  Karulaane jenka  
Ü. Vinter  Kodu 
W.A.Mozart  Kevadeigatsus 
V. Šainski  Sinine vagun 
 

   
III osa – omalooming 
 
• osavõtja esitab kodutööna ettevalmistatud kuni  3-minutilise  omaloomingulise 
muusikalise kompositsiooni (pealkirjastatud laul a cappella või saatega, 
instrumentaalpala).  
Esitusele võib kaasata lauljaid ja instrumentaliste. 
Kompositsioonis ei ole lubatud kasutada teiste autorite loomingut. 
Muusikaline kompositsioon võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus. 
 
VII klassi olümpiaadi II ja III osa on mõlemas voorus avalikud esinemised. 
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XI klass 
 
Olümpiaad koosneb kolmest osast: 
 
I osa – muusikalis -teoreetiline, mille sisu lähtub riikliku ainekava põhikooli 
õpitulemustest 
 ? kirjalikud ülesanded  

? muusika kuulamine - hääleliigid, orkestriliigid (puhk- ja                                   
keelpilli-, sümfoonia - ja džässorkester), instrumentaalkontsert  
? muusika üldküsimused (koostatakse ajakirja Muusika 2003. aastal 
ilmunud väljaannete  põhjal) 

 
Ülesannete lahendamiseks kuluv aeg on  45 minutit. 
 
I osa lõpus loositakse II ja III osa ülesannete esitamise järjekord. 
 
Vaheaeg 30 minutit hääle lahtilaulmiseks. 
 
 
 
II osa – laulmine 
 
? lihtne noodistlaulmise harjutus kuni kahe märgiga helistikes (kaasa arvatud). Lauldakse 
astme- või tähtnimetustega. 
 
Ülesande täitmiseks kuluv aeg on kuni 3 minutit. 
 
 
III osa –omalooming 
  
? osavõtja  esitab kodutööna ettevalmistatud kuni 3-minutilise omaloomingulise  
muusikalise kompositsiooni (pealkirjastatud laul a cappella või saatega, 
instrumentaalpala). Esitusele võib kaasata lauljaid ja instrumentaliste. Kompositsioonis ei 
ole lubatud kasutada teiste autorite loomingut. 
Muusikaline kompositsioon võib olla sama I ja II voorus. 
Osavõtjatel, kes pääsevad üleriigilisse vooru, palutakse omalooming esitada  kirjalikult 
(vt lk 2 Üleriigilisele žüriile saadetavad tööd).  
 
XI klassi olümpiaadi III osa on mõlemas voorus avalik esinemine.  
 
Eesti Muusikaõpetajate Liidu olümpiaadikomisjon: 
Komisjoni  esimees Ene Kangron –  GSM 052 03 733 
Liikmed: Eve Karp, Elin Ots, Anu Sepp, Aive Skuin, Inge Raudsepp, Liivi Urbel 


