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2019/2020. õa   VENE KEEL VÕÕRKEELENA OLÜMPIAAD 

 

 

Vene keel võõrkeelena olümpiaad eesti õppekeelega koolidele Tallinna piirkonnavoor toimub 

Tallinna üldhariduskoolide 9.–12. klasside õpilastele lähtuvalt üleriigilisest juhendist. 

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline juhend on aadressil 

http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid 

 

NB! Olümpiaadist võtavad osa gümnaasiumi (9. – 12. kl.) õpilased, kes õpivad eesti õppekeelega 

koolis alates 1.-st klassist.  

 

Olümpiaad toimub kahes rühmas:  
 vene keele oskus B1 tasemel;  

 vene keele oskus B2 tasemel ja kõrgem 

 

Vene keel võõrkeelena olümpiaad eesti õppekeelega koolidele Tallinna piirkonnavoor toimub    

14. veebruaril 2020 algusega kell 12.00 Audentese erakoolis (Tondi 84). 

 

Olümpiaadi üldteemaks on  „Vene rahvakunst ja käsitöö” (Русские народные 

промыслы). 

Alateemad:  

1. Maaling (Росписи)  

2. Kangatooted (Изделия из ткани) 

3. Mänguasjad (Игрушки) 

4. Metalltooted (Изделия из металла) 

5. Nikerdus (Резьба) 

6. Vene rahvakunsti ja käsitöö muuseumid (Музеи русских народны промыслов) 

 

Osaleja valmistab etteaste teemal “Kaasaegne dekoratiiv- ja tarbekunst Venemaal ja Eestis: 

unikaalne ja üldine“ («Современное декоративно-прикладное искусство в России и Эстонии: 

общее и уникальное») täpsustades objekti. Etteaste pikkus peaks olema kuni 10 minutit. Valitud 

etteaste pealkiri võiks kõlada problemaatiliselt või vaieldavalt. Teema valiku põhjendus on 

kohustuslik, teretulnud on illustratiivse materjali kasutamine. Kindlasti tuleb konkretiseerida 

antud ettekande adressaat ja teema. 

 

Etteaste hindamisel võetakse arvesse:  

- kui sügavalt on teema uuritud (4 punkti);  

- oskus põhjendada teema valikut ja etteaste objekti (2 punkti);  

- etteaste kompositsioon (2 punkti);  

- uuringu iseseisvus ja etteaste originaalsus (4 punkti). 

Grammatiliste vigade pärast võib maha arvata 1 kuni 3 punkti. Seega maksimaalne tulemus on 12 

punkti. 

 

Igast koolist võib vene keel võõrkeelena olümpiaadi Tallinna piirkonnavoorus osaleda kuni viis 

(5) õpilast (9.–12. klass).  

Koolidel teatada osavõtjad hiljemalt 03. veebruaril  2020 aadressile  olga.tsassova@audentes.ee  

 

http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid
mailto:olga.tsassova@audentes.ee


Osavõtjate nimede teatamisel märkida:  
 õpilase ees- ja perekonnanimi ja telefoni nr.  

 klass, kool ja juhendaja nimi (kui õpilasel oli juhendaja)  

 vene keele oskuse tase (B1 või B2)  

 

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi Tallinna piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks              

17. veebruaril 2020 Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee 

Tallinna piirkonnavoorus 10 paremat tulemust saavutanud õpilast (I grupist 5 ja II grupist 5 

parimat) esindavad Tallinna koole üleriigilisel vene keel võõrkeelena olümpiaadil, mis toimub  

17. märtsil 2020 Tallinna Ülikoolis.  
 

Olga Tšassova  
vene keel võõrkeelena olümpiaadi Tallinna komisjoni esimees  

Audentese Erakool  

olga.tsassova@audentes.ee 

  

 

Egle Vospert  

Tallinna Haridusamet  

egle.vospert@tallinnlv.ee  

tel 640 4976 

http://olympiaadid.haridus.ee/
mailto:olga.tsassova@audentes.ee
mailto:egle.vospert@tallinnlv.ee

