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Haridusministeerium ja Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetool kuulutavad välja 

vene koolide õpilaste eesti keele olümpiaadi. 

2001/2002 õppeaasta olümpiaadi teema on eesti keele sõnavara. Sõnu tundmata, nende 

tähendust teadmata ei ole võimalik võõras keeles suhelda. Sõnavara on koht, kus saavad 

kokku hääliku ja hääldusõpetus, õigekiri, vormi-, lause- ja tähendusõpetus. Olümpiaadi 

eesmärgiks on äratada huvi eesti keele sõna- ja sõnavaraõpetuse vastu, selgitada välja 

võimekamad õpilased, paremad koolid ja juhendajad. 

Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas ja voorus. Noorema rühma moodustavad 9.-

10.klasside õpilased, vanema 11.-12.klasside omad. Olümpiaadi esimeses voorus 

kirjutavad mõlema vanuseastme õpilased iseseisva töö. Esimese vooru tööde 40 parimat 
õpilast kutsutakse lõppvooru, mis toimub 4.-5.aprillil 2002.aastal Tartus. 

Olümpiaadiks valmistudes tuleks tähelepanu pöörata alljärgnevatele teemadele: 

1. Sünonüümid ja antonüümid, homonüümid ja polüseemilised sõnad. 

2. Metafoorid ja fraseologismid. 

3. Hinnangusõnad ja kirjeldavad sõnad 
4. Sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine. 

Kirjandust lisaks vene koolide eesti keele õpikutele: 

1. Saarsoo, K. Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjastus TEA 2000. 

2. Erelt, M., Erelt, T., Ross, K. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti keele sihtasutus, 

1997, lk 315-369; 473–576. 

3. Ehala, M. Eesti keele struktuur. Õpik gümnaasiumile. Kirjastus Künnimees, 1997, lk. 

19-26;179-219. 

4. Valgma, J., Remmel, N. Eesti keele grammatika. Käsiraamat. 2.tr.. Tallinn, 1970. 

5. Õim, A. Sünonüümisõnastik. Tallinn, 1991.  

6. Õim, A. Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn, Eesti keele sihtasutus 1993. 
7. Õim, A.,. Antonüümisõnastik. Tallinn 1998. 

Esimeses voorus tuleb iseseisva tööna esitada seotud tekst (lühijutt, muinasjutt, pajatus, 

isiklik kiri, katkend päevikust, reportaaž, kõne jms).Tekst peab sisaldama vähemalt 10 

fraseologismi, kõnekäändu või vanasõna, mis tuleb tekstis alla joonida. Teksti pikkus ei 

või olla üle 350 sõna. 

Valmis tööd tuleb esitada olümpiaadikomisjonile A 4 formaadis lehtedel. Töö tiitellehele 

tuleks märkida järgmised andmed: töö pealkiri, eesti keele olümpiaadi I vooru töö, autori 
ees-ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja ees-ja perekonnanimi. 

Valminud töö tuleb saata 1.veebruariks 2002 Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) 

õppetooli ( Ülikooli 16-113, 50090 Tartu ). 

Ümbrikule olgu lisatud märgusõna “Eesti keele olümpiaad”. 

Konsultatsiooni saab TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetoolist Sirje Rammolt  
telefonil 07/ 375 227. 
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