
E-KOOLIVIKKER 2020 juhend 

Korraldaja: Saaremaa Ühisgümnaasium 

Aeg: 26. november kell 14.00 – 15.15 

Osalejad: Saaremaa koolide 5.-9. klasside õpilased. Igast koolist saab osaleda 9 õpilast. 

 

MÄLUMÄNG 

Võistkonnas 5 liiget (5.-9. klassi õpilased, igast klassist üks õpilane) 

Teema: Valikulised ainealased küsimused (4.-8. klassi õpikud, vastatakse individuaalselt), 

meediaküsimused („Saarte Hääl“ 17.-21. november), silmaringiküsimused (meedia- ja 

silmaringiküsimustele vastatakse kogu meeskonnaga). 

Korraldus 

Palume E-Koolivikkeriks võimaldada õpilastel kasutada kahte ekraaniga seadet, millest ühel on 

töökorras kaamera ja mikrofon. Samuti on vaja interneriühendust. 

Ühe ekraani vahendusel toimub korraldajate ja võistkondade vaheline suhtlus – tervitamine, Vikkeri 

ja mälumängu reeglite selgitamine, mälumängu küsimuste esitamine jm jooksvad küsimused. 

Kasutame Google Meet keskkonda. Kohtumise lingi saadame kooli registreerinud inimesele sama 

päeva hommikul kell 10.00 Palume sisse lülitada nii kaamera kui mikrofon!  

Teist ekraani on vaja küsimustele vastamiseks. Küsimustele vastamine toimub Google Formsi 

vahendusel ja link saadetakse sama meiliga. Vastamise reegleid tutvustatakse kohtumise alguses. 

 

VIKKER 

Teema: digikultuur 

Kuna 2020 on digikultuuri aasta või ka digikultuuri teema-aasta, siis Vikkeri ülesanne on 

koomiksi loomine ette antud pealkirja järgi. Mõistagi on koomiksi teema lähtuv digikultuurist 

ja digivahenditest. Täpne töö pealkiri antakse Vikkeril. 

Kaasa võtta: A3 suuruses paber; joonlaud; harilik pliiats; kustutuskumm; must tindipliiats 

(tintenpenn); erinevad koloreerimise vahendid (värvipliiatsid, viltpliiatsid, akvarellipliiatsid + pintsel 

vms). Hinnatakse visuaalset mõjurikkust, jõudlust ja ka pisut sõnaseadmise oskust. 

Võistkonda kuulub 2 õpilast igast vanuseklassist. 

Vanuseklassid: 5.-6. klassid ja 7.-9. klassid (koolist ühes vanuseastmes üks võistkond). 



Korraldus 

Koolivikkeri täpsem ülesanne antakse Google Meet kohtumise keskkonnas enne mälumängu algust. 

Vikkeri lõpetamiseks on aega 1 tund, misjärel tuleb tööst teha pilt ja see kohe üles laadida Padlet’i 

keskkonda, mille link saadetakse sama päeva hommikul kell 10.00 koos Google Meet’i ja Google 

Formsi vastuste linkidega. Originaaltöö palume toimetada hiljemalt esmaspäeval Saaremaa 

Ühisgümnaasiumi infolauda või huvijuhile (saata postiga, tuua ise kohale või paluda kellelgi linna 

tuua). Kui see pole võimalik, siis palun korraldajatele teada anda. Koolimaja on avatud E-R 7.30-22.00 

ja L 9.00-14.00 

 

NB! Vikker ja mälumäng toimuvad üheaegselt. 

 

Võitja selgitatakse välja nädal pärast Koolivikkeri toimumist ehk 3.12.2020 ja tehakse teatavaks 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Facebooki lehel ja e-maili vahendusel. Auhinnad saadetakse postiga või 

antakse üle huvijuhtide kaudu.  

 

OSALEJATE NIMED REGISTREERIDA HILJEMALT 25. NOVEMBRIL kell 10.00 kirjutades aadressil 

arti.allmagi@syg.edu.ee kooli nimi, mälumängus osalejate nimed klasside kaupa, Vikkeri 

võistkonnad (vanusaste ja osalejate nimed) ja kunstiõpetaja(te) nimed. 


