
23. emakeeleolümpiaad "Keele muutumine" 

 

2007/08. õppeaasta olümpiaadi 

üldkorraldus ja uurimisteemad 

Keele muutumine on loomulik nähtus. Elav keel areneb ja täieneb, sest ta peab suutma kaasas käia 

inimeste igapäevaelu muutustega ja keelelise maitsega. Emakeeleolümpiaad pakub õpilastele 

võimaluse uurida meie emakeele muutumist. 

  

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 
kokkuleppe alusel hakatakse 2007/2008. õppeaastast eesti keele olümpiaadi korraldama igal aastal 
ning olümpiaad toimub vaheldumisi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Olümpiaad toimub kolmes 
vanuserühmas: 7.-8. klass, 9.-10. klass ja 11.-12. klass. Kõige nooremad, 7.-8. klassi õpilased, peavad 
vabariiklikku lõppvooru pääsemiseks läbima koolivooru ja linna- või maakonnavooru. 
  
Kahe vanema rühma (9.-10. kl ja 11.-12. kl) õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks võimalust, kas 
ülesandevoorude (koolivoor, linna- või maakonnavoor) või esimeses voorus koostatud 
õpilasuurimuse kaudu. 

  
Iga kool korraldab olümpiaadi koolivooru 7.–12. klassidele. Koolivooru ülesanded koostavad koolide 

eesti keele õpetajad. Olümpiaadi piirkondlikud voorud (maakonna- ja linnavoorud) koolivoorude 

parimatele toimuvad laupäeval, 26. jaanuaril 2008 maakonna/linna ainesektsiooni või EES-i osakonna 

eestvedamisel. Piirkonnavooru ülesanded 7.–12. klassidele koostab TÜ eesti keele osakonna juures 

moodustatud emakeeleolümpiaadi žürii. 

  

Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid ning piirkonniti koostatakse iga vanuserühma 

üldpingerida. Tulemused vormistatakse protokollina. Piirkonnavoorude tööd tuleb saata hiljemalt 31. 

jaanuariks (postitempli kuupäev) emakeeleolümpiaadi žüriile aadressil: 

  

Emakeeleolümpiaad 

Eesti keele osakond 

Ülikooli 18 

50090 TARTU 

(või tuua Ülikooli 18–124) 

  

Emakeeleolümpiaadi žürii teeb otsuse lõppvooru kutsutavate kohta. Lõppvooru kutsutakse 

piirkonnavoorutulemuste üleriigilise üldpingerea alusel 7.-8. klassi 20 paremat, 9.-10. klassi 15 

paremat, 11.-12. klassi 15 paremat ning uurimistööde põhjal 15 paremat 9.-10. klassi vanuserühmast 



ja 15 paremat 11.-12. klassi vanuserühmast, kokku 80 õpilast. Žüriil on õigus osalejate kvooti muuta, 

kui nõuetekohaseid uurimusi ei laeku piisavalt, ning osalejate arvu suurendada, kui pingereas on 

võrdse punktisumma saanud õpilasi. 

  

Vabariiklik voor on 13. ja 14. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel 

lahendada olümpiaadi teemat puudutavaid ülesandeid. 

Emakeeleolümpiaadi žürii 

 

Žürii esimees: 

Maigi Vija - TÜ FLEE lektor, korraldava komisjoni esimees 

maigi.vija@ut.ee, tel. 737 5215 

Žürii liikmed: 

Heli Laanekask – TÜ FLEE dotsent 

Ellen Niit – TÜ FLEE dotsent 

Maia Rõigas – TÜ FLEE dotsent 

Katrin Kern – TÜ FLEE assistent 

Liina Lindström – TÜ FLEE teadur 

Pärtel Lippus – TÜ FLEE teadur 

Kadri Muischnek – TÜ FLEE teadur 

Pille Penjam – TÜ FLEE teadur 

Krista Strandson  – TÜ FLEE teadur 

Pire Teras – TÜ FLEE teadur 

Tuuli Tuisk – TÜ FLEE teadur 

Eva Velsker – TÜ FLEE assistent 

 

Uurimisteemad 9.-10. ning 11.-12. klassile 

 

1. "Hinnanguline sõnavara noortekeeles" 

Noortekeel on universaalselt üks muutuvamaid ja uuendusaltimaid allkeeli, millel on eri variante 
sõltuvalt kasutuskeskkonnast ja -eesmärgist, kasutajate vanusest, soost jm parameetritest. 
Siinse teema seisukohalt oleks huvitav välja selgitada, missugune on eesti noortekeelele eriomane 
väärtustav sõnavara: missugust hinnangut need sõnad edastavad (positiivne või negatiivne), 
kelle/mille kohta neid sõnu kasutatakse, kas tegemist on emotsionaalselt varjundatud sõnadega ja 
missuguseid emotsioone see leksika kannab, mis sõnaliiki hinnangusõnad kuuluvad, missuguse 
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struktuuriga nad on (lihtsõnad, tuletised, liitsõnad), kas tegemist on oma- või laensõnadega, kes neid 
sõnu tüüpiliselt kasutab. Ühe hinnangusõnade rühmana võib välja tuua ka kõneleja suhtumist 
väljendavad võimendavad määrsõnad, nagu megalt, täiega, vabsee jt. Analüüsiaspekte võib 
materjalist tulenevalt ka ise lisada. 
Hinnangusõnade ajas muutumise kirjeldamiseks on soovitatav võrrelda enda kogutud nüüdiskeele 
leksikat nt „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” ja olemasolevate slängisõnaraamatute (M. Loog; K. 
Vainola, L. Kaplinski; vt kawww.eki.ee/dict/slang) materjaliga. 
Keeleainest võiks otsida kirjutatud keelest, st Interneti-noortefoorumitest, noorteajakirjadest, 
elektroonilistest kirjavahetustest, MSN-vestlustest jm. Tähtis on võimalikult täpselt fikseerida, kust ja 
kelle kasutusest keelenäited on leitud. 
Mõni näide noortekeele hinnangulistest sõnadest: nummi (kasutusel nii nimi- kui ka 
omadussõnana), mõnna, nämma (omadussõnad), nunnu (nii nimi- kui ka omadussõna) positiivse 
hinnangu väljendamiseks; ajukääbik, nohkar,tropp, idikas – nimisõnad negatiivse hinnangu 
väljendamiseks. Poolpaksus kirjas on tähistatud tuletusliited, mida nende sõnade loomisel on 
kasutatud. 

Kirjandust: 

 M. Erelt, T. Erelt, K. Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn, 2000, lk 444–519; 
 F. Karlsson. Üldkeeleteadus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk 229–250; 
 E. Vainik. Millest on tehtud eestlaste emotsioonisõnavara. – Keel ja Kirjandus 2002, nr 8, lk 

537–553; 
 E. Vainik. Kas eestlased on „kuumaverelised”? Eestlaste rahvalikust emotsiooni-kategooriast. 

– Emakeele Seltsi aastaraamat 47. Tallinn, 2002, lk 63–86. 
 Kursis tasub olla ka ajakirjas Oma Keel ilmunud sõnavara ja sõnamoodustust käsitlevate 

artiklitega. 

 

2. "Tsitaatsõnad ajakirjanduses" 

Teiste keelte mõjul on eesti keelde ilmunud palju tsitaatsõnu. Töö eesmärk on välja selgitada, mil 
määral ja mis valdkonnas kasutatakse tsitaatsõnu ajakirjanduses. Õpilasel tuleks koguda teemakohast 
materjali (vähemalt 100 näitelauset) ühe ajakirja ühest aastakäigust või konkreetse ajalehe ühe kuu 
numbritest. Võib võrdlevalt uurida sama sõna kasutamist võõrsõnana ja tsitaatsõnana. Keelenäidete 
põhjal saab analüüsida, kas tsitaatsõnu käänates arvestatakse ortograafiareeglitega. Samuti on 
võimalik võrrelda sama väljaande keelekasutust praegu ning viis või kümme aastat tagasi. Huvitav on 
teada saada, kas kasutusele võetud tsitaatsõna tähistab uut mõistet või on see mõiste meil 
omasõnana juba keeles olemas. Kas meil on omasõna kõrvale vaja täpselt sama tähendusega 
tsitaatsõna? 

 Raadik, Maire 2000. Tsitaatsõnad. – Keelenõuanne soovitab 2, lk 153–156. 

 

3. "Ebaharilikud kokkukirjutused Interneti-keeles" 

Kokku-lahkukirjutamine on eesti ortograafias küllaltki keerukas ala. Uute vabamate suhtluskanalite 
lisandudes ei järgita ortograafiareegleid kuigi täpselt, ja seda mitte ainult teadmatusest, vaid ka 
näiteks kirjutusökonoomsusest, suhtumise väljendamiseks jne. Muutused või vead kokku-
lahkukirjutuses võivad anda meile infot keele muutumise kohta üldiselt: nt keeleüksused, mis 
esinevad sageli koos, võivad moodustada ühe tervikliku tähendusega üksuse, millel on tekstis oma 
funktsioon (nt ma ei tea> maitea väljenduse pehmendamiseks). Tavaliselt kirjutataksegi kokku neid 

http://www.eki.ee/dict/slang


sõnu, mida tajutakse ühe keeleüksusena, nt minuarust, mis kokku on suhtumist (modaalsust) 
väljendav fraas. Teine suurem kokkukirjutuste põhjus võib olla sõna lühidus: lühikesed (ühesilbilised) 
sõnad, mis keeles on pigem grammatilised kui täistähenduslikud sõnad, ”kleepuvad” häälduses kokku 
eelneva sõnaga ja seda võidakse kajastada ka kirjas: nt minavä (<mina vä), kassa (< kas sa). 
Kokkukirjutusega võib kaasneda muudki, näiteks mingi osise lühenemine, nt kesse (< kes see). 
Teemat võib piiritleda ka konkreetsemalt ning vaadata näiteks vaid ühend- ja väljendverbide ma-, da-
ja des-vormide kokkukirjutamist vms. 

Näiteid ebaharilike kokkukirjutuste kohta saab kõige paremini koguda võimalikult vaba suhtluskeelt 
kasutavatelt Interneti-lehtedelt (koduleheküljed, rate.ee, Delfi kommentaarium vms), samuti MSN-i, 
Skype’i ja jututubade vestlustest, e-kirjadest jne. Kindlasti tuleks vaadata kokkukirjutuste sagedust: 
millised on kõige sagedamini kokkukirjutatavad sõnad; kuidas nende liitumite kirjapilt varieerub; mis 
osadest need koosnevad; samuti võib vaadata, mis sõnaliiki kuuluvad liitumi algsed koostisosad jne. 

Lisalugemiseks: 

 Tragel, Ilona, Külli Habicht, Leelo Keevallik 2006. Keele muutumine kasutuskontekstis. – Keel 
ja Kirjandus nr 8, lk 609–625. 

 Habicht, Külli, Pille Penjam 2007. Kaassõna keeleuurija ja -kasutaja käsituses. – Emakeele 
Seltsi aastaraamat 52 (2006), lk 51–68. 

 

4. "Varjunimed Interneti-kommentaarides" 

Uurimuse koostaja ülesanne on koguda ühest võrguväljaandest materjali (vähemalt 100 varjunime) 
selle kohta, kuidas Interneti-foorumites kommenteerijad ennast nimetavad. Pärast materjali 
kogumist tuleks seda rühmitada ning seejärel analüüsida, missuguste nimedega on tegemist 
(eestikeelsed või võõrkeelsed, isikunimed või üldnimed, lihtsõna, liitsõna või tuletis jne). Kindlasti 
tasuks ära märkida, kas varjunimi ütleb midagi kommenteerija ning tema kommentaaride kohta. 

 Kuldnokk, Karen 2002. Interpersonaalsete suhete kujunemine Interneti-diskursuses. – Keel ja 
Kirjandus nr 4, lk 263–268. 

 

5. "Vana kirjakeele tekstide sõnavara" 

Iga keele kõige kiiremini muutuvaid osi on sõnavara. Selle teema uurimistöös tuleks võrrelda vana 
kirjakeele ja tänapäeva sõnavara. Teema võimaldab tutvuda 18. ja 19. sajandi eesti kirjakeele 
tekstidega, mis on erakordselt huvitavad mitte ainult keele-, vaid ka kultuuriloolisest aspektist, 
väljendades oma ajastu elukorraldust ja tollaste inimeste arusaamasid maailmast. 

Uurimismaterjaliks pakume mõningaid tekste vanadest raamatutest. Need on kättesaadavad 
Internetis TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi vana kirjakeele töörühma kodulehel 
aadressilhttp://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm. 
Olümpiaaditööks võite valida endale meeldiva(d) teksti(d) 18. või 19. sajandist. Uurida tuleb mingi 
konkreetse valdkonna sõnavara. Ilmselt on töö lihtsam ja annab paremaid tulemusi, kui võtate 
aluseks tervikuna samasse valdkonda kuuluva teksti (näiteks meditsiiniterminoloogia uurimiseks 
saaks valida A. W. Hupeli “Arsti ramatu” ja/või “Lühhikese öppetuse”, kokandusterminoloogia 
uurimiseks J. Lithanderi “Köki ja Kokka Ramatu”). Mõistagi on võimalik kasutada ka üldkeelset teksti 
(nt analüüsida loodusega seotud sõnu R. W. Willmanni raamatus “Juttud ja Teggud” vms). Uurimistöö 
täpse pealkirja peaksite vastavalt valitud valdkonnale ja tekstile ise sõnastama. 
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Esmalt peaksite tekstidest otsima valitud valdkonna termineid (kokku vähemalt sadakond). Neid 
tuleks võrrelda tänapäeva keeles kasutatavatega, pöörates tähelepanu sellele, kas samu termineid 
kasutatakse ka tänapäeval, kas tähendus on püsima jäänud või muutunud, uusi varjundeid saanud 
vms. Tooge esile ka sõnavara, mida praegusajal enam ei kasutata, näidake nende terminite 
omaaegne tähendus, kui see on võimalik. Analüüsitav materjal on soovitatav töös esitada tähenduse 
järgi või muul viisil süstematiseeritult. Kui vaadeldava sõna võimalikud kirjakujud on teada, saab 
tekstisõnu vajadusel otsida ka automaatselt (vana kirjakeele korpuse päring 
aadressilhttp://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/Kwic2/paring.htm). 

Tekstide lugemisel tuleb arvestada, et nende kirjaviis erineb tänapäevasest. Vana kirjaviisi 
olulisemate põhimõtete mõistmiseks tuleb teada, kuidas liigitatakse eesti keele silpe. Silpe võib 
jagada kinnisteks ja lahtisteks: kinnised silbid lõpevad kaashäälikuga, lahtised silbid täishäälikuga. 
Samuti on võimalik silpe liigitada nende “pikkuse” alusel: lühikesed silbid lõpevad lühikese 
(ühekordse) täishäälikuga, kõik ülejäänud silbid (kaashääliku, täishäälikuühendi või kahekordse 
täishäälikuga lõppevad) loetakse pikkadeks.  
Näiteid lühikestest lahtistest silpidest: ma, te, a, o, le, pi, lõ.  
Näiteid pikkadest lahtistest silpidest: maa, tea, aa, oi, lei, pii, lõu.  
Näiteid kinnistest silpidest (need on definitsiooni põhjal alati pikad): mar, tek, aas, om, lev, piim, 
lõpp.  
Vanas kirjaviisis arvestati sõnade kirjapanekul rõhulistes silpides järgmisi tänapäeva kirjakeele 
reeglitest erinevaid printsiipe:  
1) pika lahtise silbi täishäälik kirjutati ühe tähega 
(nt male ‘maale’, ramat‘raamat’, kelest ‘keelest’, se ‘see’, pu ‘puu’);  
2) lühikesele silbile järgnev kaashäälik kirjutati kahe tähega 
(nt kassu ‘kasu’,pesseb ‘peseb’, ülles ‘üles’, agga ‘aga’). 
Sõnalõpuline kaashäälik kirjutati ühe tähega (nt kül ‘küll’, sap ‘sapp’). Tänapäevase  
v-tähe asemel kasutati w-tähte (nt talw ‘talv’, kewwad ‘kevad’), õ asemel võis 
olla o (nt woiks ‘võiks’, kowwa ‘kõva’), ö (nt többi ‘tõbi’, öppetus ‘õpetus’), a(sanna ‘sõna’) 
või e (keik ‘kõik’). 
Vana kirjaviisi põhimõtted võivad tunduda esmapilgul keerulised, kuid tekstidesse süvenemisel 
hakkab lugeja neid enamasti kiiresti mõistma. 

Taustakirjandusena on soovitatavad järgmised allikad. 

 Eesti kirjakeele ajaloo kõige kättesaadavama ja ülevaatlikuma käsitluse leiate Eesti 
Entsüklopeedia 2. (1987) ja 11. (2002) köitest (märksõnaeesti keel). 

 Vana kirjaviisi kohta võiks täpsemalt lugeda V.-L. Kingisepa artiklit “Eesti keele esimestest 
kirjapanekutest ja kirjaviisidest” (Oma Keel, 2001, nr 1), analüüsitavate raamatute täpsemad 
bibliograafilised andmed on esitatud raamatus “Eestikeelne raamat 1525–1850” (Tallinn: 
Eesti Akadeemiline Raamatukogu, 2000). 

 Sõnavara uurimise põhimõtetega võiks tutvuda M. Erelti, T. Erelti ja K. Rossi “Eesti keele 
käsiraamatu” (Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000) leksikoloogiapeatüki vahendusel. 

Loomulikult tuleb teema mõistmisele kasuks, kui leiate pakutud lugemismaterjalile veelgi lisa. 

 

6. "Johannes Aaviku keeleuuenduslikud põhimõtted ja tänapäeva keel" 

Johannes Aavik planeeris sada aastat tagasi eesti keele uuendamist ja täiustamist, mis hõlmaks nii 
sõnavara kui ka grammatikat. Uurimus eeldab ülevaadet Johannes Aaviku keeleuuenduslikest 
põhimõtetest ning tema pakutud sõnade otsimist tänapäeva keelekasutusest. Aaviku keelendeid 
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tänapäeva keelekasutusega võrreldes võiks analüüsida, mis tema pakutust on jäänud kirjakeelde või 
argikeelde. Aaviku sõnade esinemise ja kasutamise (ka kasutamissageduse) kohta tänapäevases 
keeles saab infot mõne otsingumootori abil või Interneti-keelest. 

 Erelt, Tiiu 2002. Johannes Aavik. – Keelekorraldus, lk 82–92. 
 Rätsep, Huno 2002. Johannes Aavik ja soome laenud. – Sõnaloo raamat, lk 246–260. 
 Rätsep, Huno 2002. Johannes Aavik oma tuletistest. Kolm kirja. – Sõnaloo raamat, lk 260–

265. 

 

7. "Minu kodukoha mitteametlikud nimed" 

Kaardile ja siltidele mahub vaid väike osa nimedest, mida inimesed oma igapäevaelus 
orienteerumiseks kasutavad. Paljud nimed jäävadki vaid kõnekeelde ja neid ei kajastata kirjalikes 
allikates. Uurimistöö peaks kokku koguma ühe paikkonna mitteametlikud nimed, seejuures ei tohiks 
piirduda vaid kohanimedega, vaid vaatluse alla tuleks võtta ka ärinimed, sh ettevõtete, kaupluste, 
kõrtside jm objektide nimed. Mitteametlikeks nimedeks võib lugeda neid, mis ei esine siltidel ega 
kaartidel, sealhulgas kõnekeelsed või slänginimed. Koguda tuleks ka ametlike nimede teisendeid (nt 
sufiksilisi, nagu Lasnakas Lasnamäe asemel), piltlikke, suhtumist väljendavaid jms nimesid. 
Analüüsis tuleks esile tuua 
1) milliste objektide kohta leidub enim mitteametlikke nimesid, 
2) millistel objektidel on üksnes mitteametlik nimi või millistel on nii ametlik kui ka mitteametlik nimi, 
3) kuidas erinevad sama koha mitteametlikud nimed ametlikest nimedest. 
Nime kohta tuleks kirja panna tema häälduskuju (väldet ja palatalisatsiooni märkides), muud (sh 
ametlikud) nimekujud, objekti lühikirjeldus (asukoht) ja info nime allika kohta (kes seda kasutavad, 
kellelt nimi kuuldud). Hea oleks lisada kodukoha nimeobjektide skeem. 

 

8. "Suuline Interneti-suhtlus: sõnavara eripära ja struktuur" 

Salvestada mitte vähem kui 15 minutit Interneti-suhtlust. 
Salvestus ise võib olla kuitahes pikk, oluline on, et kõne(de) algus ja lõpp oleks salvestatud, poolikud 
jupid ei kõlba. Salvestuse juurde peab kuuluma taustakirjeldus. Salvestus tuleb sõna-sõnalt maha 
kirjutada ja saadud teksti alusel tuua välja kirjakeele norminguist hälbivad sõnad, seletada nende 
tähendust ja nende esinemise põhjuseid. Samuti tuleb kirjeldada vestluse struktuuri. 

Esitada tuleb: 
- salvestus CD-l või kassetil (NB: mitte mikrokassetil!) 
- taustainfofail (vt. kirjeldus) ja tekstifail iga kõne kohta eraldi (CD-l) 
- tekstid ja analüüs paberkujul 

Salvestused ja tekstid võetakse Tartu Ülikooli suulise keele korpusesse ja kasutatakse anonüümsena 
teadus- ja õppe-eesmärkidel. Suhtluses osalejaid peab sellest teavitama ja küsima nende luba. 

Näpunäiteid salvestamiseks: 
- ümbrus peab olema vaikne (mängiv televiisor, raadio, ragisev (mobiil)telefon ja muu müra taustal 
tuleb kõrvaldada) 
- diktofon tuleb sisse lülitada enne numbri valimist / Skype’i kõne tegemist ja välja lülitada pärast 
toru hargile panemist 
- hoolitseda tuleb vestluskaaslase sõnade pealejäämise eest, enda jutt jääb alati paremini peale. 

http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ekek_0708_juhlisa1.html


Soovituslik kirjandus: 

 Hennoste, Tiit 2000. Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. – Oma Keel nr 1, lk 48–57. 
 Oja, Anni 2006. Eesti keel internetis. – Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli 

toimetised 6, lk 259–267. 

 

9. "Suuline telefonisuhtlus: sõnavara eripära ja struktuur" 

Salvestada mitte vähem kui 15 minutit telefonisuhtlust. 
Salvestus ise võib olla kuitahes pikk, oluline on, et kõne(de) algus ja lõpp oleks salvestatud, poolikud 
jupid ei kõlba. Salvestuse juurde peab kuuluma taustakirjeldus. Salvestus tuleb sõna-sõnalt maha 
kirjutada ja saadud teksti alusel tuua välja kirjakeele norminguist hälbivad sõnad, seletada nende 
tähendust ja nende esinemise põhjuseid. Samuti tuleb kirjeldada vestluse struktuuri. 

Esitada tuleb: 
- salvestus CD-l või kassetil (NB: mitte mikrokassetil!) 
- taustainfofail (vt. kirjeldus) ja tekstifail iga kõne kohta eraldi (CD-l) 
- tekstid ja analüüs paberkujul 

Salvestused ja tekstid võetakse Tartu Ülikooli suulise keele korpusesse ja kasutatakse anonüümsena 
teadus- ja õppe-eesmärkidel. Suhtluses osalejaid peab sellest teavitama ja küsima nende luba. 

Näpunäiteid salvestamiseks: 
- ümbrus peab olema vaikne (mängiv televiisor, raadio, ragisev (mobiil)telefon ja muu müra taustal 
tuleb kõrvaldada) 
- diktofon tuleb sisse lülitada enne numbri valimist / Skype’i kõne tegemist ja välja lülitada pärast 
toru hargile panemist 
- hoolitseda tuleb vestluskaaslase sõnade pealejäämise eest, enda jutt jääb alati paremini peale. 

Soovituslik kirjandus: 

 Hennoste, Tiit 2000. Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. – Oma Keel nr 1, lk 48–57. 
 Rääbis, Andriela 2000. Telefonivestluse sissejuhatus. – Keel ja Kirjandus nr 6, 409–418. 

 

UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE 

Töö kirjutatakse A4-formaadis lehtedele ja köidetakse kiirköitjasse. Tiitellehele märgitakse järgmised 
andmed: 
1) töö teema, 
2) emakeeleolümpiaadi I vooru töö, 
3) autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass, 
4) tööd juhendanud õpetaja ees- ja perekonnanimi, 
5) töö valmimise koht ja aasta. 
Töö algab sissejuhatusega, kus põhjendatakse teemavalikut, tutvustatakse metoodikat ja töö 
ülesehitust ning teoreetilisi lähtekohti. (NB! Töös kasutatud teoreetilistele allikatele tuleb tekstis 
viidata.) Sisupeatükkides esitatakse materjali analüüs (struktuur, sh peatükkide ja alapeatükkide arv, 
sõltub individuaalsest lähenemisest). Tööl peaks olema ka tulemusi üldistav ja järeldusi välja toov 

http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ekek_0708_juhlisa1.html


kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loend. Sisukord tuleks paigutada tiitellehe järele. (Vt ka 
"Näpunäiteid uurimistöö koostajale" Eesti olümpiaadide veebilehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid). 

Uurimistööd tuleb saata hiljemalt 31. jaanuariks 2008 Tartu Ülikooli eesti keele osakonda (Ülikooli 
18, 50090 Tartu). Ümbrikule tuleb lisada märksõna“Emakeeleolümpiaad”. Paremate tööde autorid 
kutsutakse lõppvooru. Sinna kutsutud õpilaste nimed ja olümpiaadi täpne ajakava avaldatakse 
teaduskooli veebilehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ekek.html. 

Vabariiklik voor on traditsioonikohaselt seotud emakeelepäevaga ning lõppvoorus tuleb kõigil 
vanuserühmadel lahendada olümpiaadi teemat puudutavaid ülesandeid. Emakeeleolümpiaadi 
lõppvoor toimub 13. ja 14. märtsil 2008 Tartu Ülikoolis. 

Olümpiaaditeemalistele küsimustele vastab Tartu Ülikooli eesti keele osakonna lektor Maigi Vija 
telefonil 737 5215 või e-posti aadressil maigi.vija@ut.ee. 

 
 
MAIGI VIJA, 
TÜ eesti keele osakonna lektor 
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