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2020/2021. õa     KUNSTIOLÜMPIAAD  

Üleriigilise kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 6. veebruaril 2021 kell 10.00 – 14.00 
Tallinna Kunstikoolis (Kevade tn 4). Piirkonnavooru korraldavad Tallinna Haridusamet ning MTÜ 
Kunstihariduse Ühing.  

Info kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused) on Tallinna 
Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee. Üleriigilise kunstiolümpiaadi 
juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid. 
 
NB! Piirkonnavooru läbiviimisel arvestatakse sel perioodil kehtivate piirangutega. Haigusnähtudega ja 
eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi piirkonnavoorus osaleda. 
 
Kunstiolümpiaadi üldsätted:  
Olümpiaadi piirkonnavooru eesmärgiks on:  

 andekate õpilaste toetamine ja tunnustamine nende teadmistes ja loomingus; 

 õpilaste kunstialaste teadmiste ja oskuste hindamine kohalikul tasandil ning tulemuste 
analüüsi kasutamine riikliku õppekava arendustöös; 

 kunstialase õppetöö avardamine ja õppekavades sisseviidud muutuste rakendamine; 

 kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine; 

 kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine.  
 
Ülesannete koostamine ja sisu:    
Piirkonnavooru ülesanded koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon. Teooria- ja 
praktiliste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade 
kunsti ainekavadest.  
 
Korraldus:                                                                                                                                     
Olümpiaad toimub kahes vanusegrupis: põhikooli III kooliaste (7. -  9. klass ) ja gümnaasium    
(10. - 12. klass). Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel kunstiolümpiaadil osalevad õpilased 
(olenevalt piirkonnavoorus osalenud koolide arvust on üleriigilisel olümpiaadil osalevate  Tallinna      
õpilaste arv 1 – 3). Igal koolil on õigus saata Tallinna  piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III 
kooliastmest ja üks õpilane gümnaasiumist. 

Registreerimine: 11. - 31.01.2021  e-maili aadressil  heli.mand@arte.edu.ee  märgusõnaga 
"kunstiolümpiaad".  Teatada õpilase ees- ja perekonnanimi, klass, kool ja juhendaja õpetaja. 

Piirkonnavoor koosneb kolmest osast:;* 
Esimene osa - Teooriaküsimused 
(vastamiseks 1 tund) 
Põhikool: Teooriaküsimused sisaldavad visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi proportsiooni-, 
perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti kunstikultuuri tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti 
ainekavast ning meedias kajastatud kunstisündmustest ning antud aasta teemast (Eesti loodus, 
linnud -loomad). 
Gümnaasium: Teooriaküsimused sisaldavad kunstimõisteid, teadmisi proportsiooni-, perspektiivi- 
ja värvusõpetusest, euroopa kunstikultuuri tundmist lähtuvalt riikliku õppekava kunsti ainekavast 
ning meedias kajastatud kunstisündmustest ning antud aasta teemast (Eesti loodus).  
Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, 
funktsionaalse lugemise ja kunstilise kujutamise oskust. Teooriaküsimustele vastates ei tohi 
õpilane kasutada kõrvalist abi või abimaterjali, sh elektroonilisi seadmeid. 
 
Teine osa – Praktiline  loovtöö   
Praktiline loovtöö teostatakse lähtuvalt antud teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks 
vajalikke kunstivahendeid kasutades. Kõigile osalejatele antakse kohapeal töövahendid. Õpilaselt 
eeldatakse kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, 
maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: 
loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni  ja kunstitöö teostamise korrektsust. 

 
Kolmas osa - Omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud).   

 
 

http://olympiaadid.haridus.ee/
mailto:heli.mand@arte.edu.ee


Põhikooli III kooliaste  
Teema: „ Kohtumine loomaga“  
Tehnika: joonistus või trükigraafika (mitte arvutil teostatud) 
Formaat: A5-A1 (sobiv valitud tehnikaga) 
Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata)  
 

Joonistus „Kohtumine loomaga“. Pildil on oluline loom/lind, tema emotsioon (nt ootamatu 
kohtumine: kumb kumba ehmatas, Sina looma või loom Sind? oodatud kohtumine: 
peremeest ootav lemmik), poos (ründav, põgenev, mänglev…), ilme… Võid oma töö 
kavandamisel kasutada fotosid loomadest, kuid mitte neid kopeerida.  
Kasuta harilikke või värvipliiatseid, sütt, viltpliiatseid, linoollõiget, papitrükki, vm 
trükimeediumit, peaasi, et valdad valitud tehnikat hästi ja töö mahub formaati . 

 
Gümnaasium  
Teema: „Loodusvaatleja“  
Tehnika: maal  
Formaat: 4x A4 
Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata)  
 

Maaliseeria “Loodusvaatleja" 
19. sajandi lõpus toimus kunstis “revolutsioon värvituubis”, see tähendab, et õlivärve hakati 
pakendama ja tootma massiliselt (varem segati õlist ja pigmendist). Värv säilis kauem ja 
kunstnikul oli seda mugavam kasutada. Seega tekkis võimalus haarata värvituubid ja 
maalikast ning minna loodusesse maalima. Vabaõhumaal sai väga populaarseks. Üks 
tuntumaid vabaõhumaalijaid on prantsuse maalikunstnik Claude Monet (1840–1926) ja tema 
sünnist möödus just praegu ümmargused 180 aastat. Claude Monet märkas enda ümber 
värvide muutumist ja uuris seda teadlase põhjalikkusega. Näiteks maalid Waterloo sillast, 
mida kunstnik maalis enam kui 40 korda. 
 
Võta aega ja keskendu värvide muutumisele looduses. Leia lihtsalt vaadeldav ja enda jaoks 
huvitav loodusvaade või üksik objekt (nt puu). Uuri motiivi eri kellaaegadel või erineva 
ilmastikuga. Maali neljast teosest koosnev seeria. Ühe maali formaat on A4 ja kasuta vabalt 
valitud vesialusel värve: akvarell, guašš, akrüül. Lisa eraldi A4-le kirjeldus, kuidas 
värvitoonide muutus kirjeldas looduse muutumist; milliseid seaduspärasusi märkasid, milliseid 
värvitoone kasutasid.  
 
Võid ammutada inspiratsiooni Claude Monet loomingust, aga impressionism ei ole loovtöö 
teostamise eelduseks. 

 
Etikett, millel on õpilase nimi, kool, klass, juhendaja nimi, õppeaasta, liimida kunstitöö pöördele. 
Etiketi suurus on 5x10 cm, vormistatud arvutil kirjaga Arial – suurus 16 bold/paks  
Omaloomingulised kodutööd ja praktilised loovtööd eksponeeritakse näitusel kohapeal.  
 
Koduste tööde lisainfot loe Kunstihariduse Ühingu kodulehelt: 
https://kunstihariduseuhing.wordpress.com 
            
Töövahendid ja materjalid: Teooriaküsimuste lahendamiseks võtta kaasa kirjutusvahend, harilik 
pliiats ja kustukumm. Praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid tagab 
piirkonnavooru korraldaja.  
Kaasavõetud omaloominguline töö on teostatud osaleja töövahenditega. 
 
Töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikooli õpilastele on teooriavooru küsimused ja praktilise 
osa tööjuhised tõlgitud vene keelde.  

Hindamine: piirkonnavooru töid hindab kunstiõpetajatest ja kunstnikest koosnev vähemalt                
5-liikmeline žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.  
Apelleerimise tingimused: kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused lahendatakse 
kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele. 
 
Olümpiaadi piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel 
http://olympiaadid.haridus.ee  17. veebruaril 2021. Üleriigilisele kunstiolümpiaadile kutsutud   
õpilaste nimekiri avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel olympiaadid@lists.ut.ee ja            
MTÜ  Kunstihariduse Ühingu kodulehel https://kunstihariduseuhing.wordpress.com  hiljemalt              
6. märtsil 2021. 

http://olympiaadid.haridus.ee/
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Olümpiaadi üleriigiline voor toimub  10. aprillil 2021 Tallinnas, Tallinna Ühisgümnaasiumis,   
Pärnu mnt 71.  
 
Tallinna Haridusamet autasustab piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid - õpetajaid 
ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende juhendajad - 
õpetajad 2021. aasta kevadel. 
 
 
Heli Mänd 
kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 
Tallinna Arte Gümnaasium 
heli.mand@arte.edu.ee 
tel 6515464, 5262997 
 
 
Egle Vospert-Paas 
Tallinna Haridusamet 
egle.vospert-paas@tallinnlv.ee 
tel 640 4597 
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