
26. emakeeleolümpiaad „Igapäevasuhtluse keel” 

Uurimisteemad 9.-10. klassi ja 11.-12. klassi õpilastele 

 

Pakutud uurimisteemade eesmärk on julgustada õpilasi uurima igapäevast keelekasutust 
tavapärases keelekeskkonnas. Pearõhk on asetatud sõnale igapäevasuhtlus, et see viitaks 
tavalisele, argisele ning korduvale suhtlusele (aga mis ei pea toimuma iga päev). Oluline on leida 
iseloomulikke jooni, mida kasutatakse omavahelises (normeerimata/toimetamata) suulises ja 
kirjalikus keeles.  

Teema tohib õpilane ise püstitada. Lisaks lõppu lisatud suunavale kirjandusele tuleks kirjandust 
ja internetiallikaid ka ise (juhendaja abiga) otsida ning neile oma käsitluses viidata. 

Näidisteemad 

1. Igapäevasuhtlus koolis. (Meie klassis levinud killud, kas õpetaja kasutab/mõistab slängi, 
fraseologismid õpilaste kõnes, mis teeb õpikutekstid raskeks..) 

2. Igapäevasuhtlus kodus. (Kohta ja aega võib kitsendada, nt söögilauavestlused, repliigid 
televiisori vaatamise ajal, hommikused vestlused, õhtused vestlused, õde-venda isekeskis, 
sugulastel külas. Näiteks  annab fookusse võtta: kes, kellega, kui palju, millest, kuidas räägib,  
nt Selle kohta ütleb mu paps nii.., Minu vanaema armastas rääkida..) 

3. Igapäevasuhtlus õues. (Siin annaks arvestada nn õuevestlusi, näiteks koerajalutajad, 
lapsevanemad laste mänguväljaku ääres, naabrid üle aia..) 

4. Igapäevasuhtlus veebis. (Uurides otsesuhtluse – nt MSN, Skype –, meilisuhtluse, blogide,  
foorumipostituste või jututubade keelekasutust, võiks fookuses olla tekstiliikide kirjeldamine 
ja võrdlemine või soolise keelekasutuse eripärade, vanuseliste erinevuste, ametliku-
mitteametliku suhtluse eripära ning slängi- ja võõrsõnade kasutus e väljatoomine.) Täpsemaid 
juhtnööre vt omaette juhendist koduleheküljel. 

5. Igapäevasuhtlus telefoniga. (SMS, telefonikõned; võib uurida algus- ja lõpufraase; 
lühendeid; küsimuste moodustamisviise..) 

6. Igapäevasuhtlus meediaga/meediatarbijana. (Uurida tasuks võõrsõnade kasutust, 
slängisõnade kasutust meediatekstides, pealkirju päevalehtede veebiversioonis, kooliraadio 
keelekasutust..) 

7. Igapäevasuhtlus ilukirjandusteoste dialoogides – nt kahe eri ajastust pärit noorteromaani 
dialoogide võrdlus (nt Helga Nõu ja Sass Henno). Kas varasema noortekirjanduse noored 
räägivad praeguste noorte moodi? Kas nende släng on igihaljas või vananenud? 

8. Sõnade juurdumine igapäevasuhtluses. (Siin võiks järele uurida, kas 2002. a sõnavõistluse 
sõnu leidub meediatekstides, kas neid mõistetakse, kui neid kõnesse pikkida. Võiks kompida 
netislängi levipiire: mis juhtub, kui netislängi kasutada väljaspool veebiavarusi?) 

9. Igapäevasuhtlus tarbijana. (Kuidas kõnetab tooteinfo tarbijat: mis keeles antud, kas sina - või 
teie-vormis, kuidas on lood võõrsõnade, keelelise korrektsusega..) 



10. Minu kodukandi keelemaastik . (Kuidas sildid, grafiti, tänavareklaam minuga suhtlevad?) 
11. Igapäevased nimed. (Siin sobiks vaatluse alla võtta nii mitteametlikud kohanimed kui ka 

koduste või koolikaaslaste hüüdnimed.) 
12. Eestlaste igapäevasuhtluse keel 18. sajandil. Töö eesmärgiks on uurida, kuidas võisid 

vestelda eesti talupojad 18. sajandil. Selleks tuleks vaadelda kahekõnesid, mis trükiti 1732. a 
ilmunud eesti keele grammatika lõppu. Analüüsiks on soovitav valida kitsam keeleteema, 
näiteks piltlikud väljendid, küsimused, kaassõnaühendid, lausetüübid või eitus neis 
vestlustes. Eestlaste tollast igapäevasuhtlust võib võrrelda tänapäevase igapäevasuhtlusega 
või tollase raamatukeelega (nt täispiibliga, vt www.eki.ee/piibel). 
 

Teemadele annaks ka ise jätku leida, näiteks: 

= Igapäevasuhtlus.. (kellega?) ..vanaemaga, lemmikloomaga, väikelapsega, taksojuhiga, 
välismaalasega.. 

= Igapäevasuhtlus.. (kus?) ..juuksuris, trennis, tööõpetusetunnis, lemmikloomapoes, peol.. 

= Igapäevasuhtlus.. (kellena?) ..kliendina, klassi priimusena, tütrena, korvpallimeeskonna 
kaptenina, reklaamitarbijana..  

= Igapäevasuhtlus.. (millest?) ..ilmast, tänastest tegevustest, kodutöödest.. 

 

Uurimistöö vormilised nõuded 

Uurimistöö on kirjutatud heas eesti keeles ning vo rmistatud arvutiga. 
Tööl peab olema tiitelleht, sisukord, teoreetiline sissejuhatus, liigendatud sisuosa ja kokkuvõte. 
Joonised ja tabelid on all- /pealkirjastatud ja nummerdatud, viited ja kasutatud kirjandus on 
kooskõlas ja korrektsed, lisad on pealkirjastatud jne. Töö maksimaalne pikkus ilma lisadeta on 
20 lehekülge (Times New Roman, 12 p kiri, reavahe 1,5 ja tähemärke u 1800 leheküljel). 
Töö vormistamisel on heaks teejuhiks Irene Artma, Kadri Sõrmuse ja Maigi Vija „Uurimistöö 
kirjutajale” (Tartu: Atlex, 2008). 

Uurimistöös analüüsitud materjal on kas autori enda kogutud või elektrooniliselt salvestatud, 
materjal esitatakse uurimustöö lõpus lisana (võib  ka CD-l). Töö sissejuhatuses kirjutatakse 
täpselt, mis on uuritud materjal: kes on selle autor(id), kust on see pärit, kuidas kogutud  ja kui 
suur see on. 
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