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26. emakeeleolümpiaad „Igapäevasuhtluse keel” 

 
 
 
 
 

Olümpiaadi eesmärk on õhutada õpilasi tähele panema, kuidas keelendite valik sõltub 
konkreetsest suhtlusolukorrast. Jälgimaks suhtlemist erinevates olukordades on olümpiaadi 
keskmesse võetud keelekasutuse olukohasus. Emakeeleolümpiaadi märksõnad on asjalikkus, 
otstarbekus, kujundlikkus, eneseväljenduse julgus, vaimukus, loovus. 

Igapäevase suhtlemise käigus võtame vastu ning edastame teavet. Peale asise faktiinfo tähendab 
teave ka enese ja teiste suhtumiste või arusaamade väljendamist. Teabevahetus toimub 
tekstide kaudu, tekste on aga nii kirjalikke kui ka suulisi, nii murde- ja kirjakeelseid, argiseid ja 
ametlikke kui ka pildilisi ja sõnalisi. Teabevahetusel on konkreetne eesmärk ning konkreetne 
partner. 

Iga suhtlusakt toimub mingis valdkonnas (õppimises, töös, isiklikus ja avalikus  elus)  ja mingis rühmas 
(nt riigis, linnas, peres, koolis, klassis, jalgpallimeeskonnas, kunstiringis, sõprade seltsis). Suhtluses 
kasutatud keelendid valitakse vastavalt tekstiliigile, see omakorda valitakse vastavalt 
suhtluseesmärgile, kasutusvaldkonnale ja suhtluspartnerile, näiteks saab oma isikut tutvustada 
väga mitmel moel, kas ametliku CV-ga või atraktiivse Facebooki profiili loomisega. Niisiis 
kasutatakse tekstides keelevahendeid, mis erinevad sõltuvalt tekstiliigist. 

Isikliku elu vahendamisega loomulikus keskkonnas saame kas kaasvestleja, kuulaja või suhtluse 
algatajana tavaliselt suurepäraselt hakkama. Me suhtleme vabalt, loovalt ja vaimukalt ega 
pruugigi endale teadvustada seda, missuguseid keelevahendeid valime. Harjumatus avaliku elu 
valdkonnas kipume aga sõnu ja grammatilisi konstruktsioone teadlikult valima. Keelekasutusele 
eelneb (teadvustatud või teadvustamata) analüüs, see, et keelekasutaja on omandanud 
tüüpilised keelenähtused ja mõistab olukorrast tingitud keele variatiivsust. Ana lüüsioskus eeldab 
kokkupuudet mitmesuguste tekstidega. Tekste lugedes ja kuulates märkame, missuguseid sõnu ja 
väljendeid ning missugust grammatikat mingis kindlas tekstiliigis kasutatakse. Oskus neid elemente 
märgata annab ettekujutuse keelest kui suhtlusvahendist ja arenevast süsteemist ning on 
hüppelaud edasisele ladusale tekstiloomele ja toimetulekule igapäevasuhtluses. 

 
Olümpiaadi fookuses on olukohane keelekasutus. Olümpiaadi ülesandevoorudes – k.a lõppvoorus 
– kasutatud alustekstid on eakohased ning toetuvad riikliku õppekava vastava kooliastme 
ainekavale ja olümpiaaditeemale. Ülesandevoorudes mõõdetakse eakohaselt emakeeleoskuse 
järgmisi tahke: 

 

 emakeele osaoskus ed: eesmärgipärane kirjalik suhtlus; loetu ja kuulatu mõistmine ja 
vahendamine vastavalt suhtlusolukorrale; alusteksti(de) põhjal kirjutamine, sh 
refereerimine, analüüsimine, arvamuse avaldamine ja põhjendamine; kirjaliku ja suulise 
keelekasut use eripära tundmine; 



 emakeele sõnavara ja grammatikapädevus: konteksti sobivate, st partneri iga, olukorra 
ametlikkust ja suhtluseesmärki järgivate keelendite, sh mugandatud laenude kasutamine; 
fraseologismide tund mine; stiilivärvingu tajumine; sõnavara rikkus; sünonüümide ja 
homonüümide tundmine; vihjete ja viidete leidmine; 

 

 tekstitöö oskused: teksti kesksete mõtete ja teemade leidmine; detailinfo leidmine 
tarbetekstidest; teksti eesmärgipärane liigendamine ja sidusus; oskus erinevatest allikatest 
infot hankida ja sünteesida. 

 
Ülesannete hindamisel võetakse eesmärgipärase täitmise kõrval arvesse ka õpilase loovust, tema 
keelendite kujundlikkust (sõnavara ulatust, sõnakasutuse osavust) ja grammatilist korrektsust. 

 
 
 

Eelvoorud 
 

Noorema rühma (7.- 8. kl) õpilased pääsevad lõppvooru koolivooru ja piirkonnavooru (linna- või 
maakonnavooru) kaudu. 

 
Kahe vanema rühma (9.-10. kl ja 11.-12. kl) õpilastel on lõppvooru pääsemiseks kaks 
võimalust: ülesandevoorude (koolivooru, linna- või maakonnavooru) kaudu või esimeses voorus 
koostatud õpilasuurimuse kaudu. 

 
Uurimisteemad 9.- 10. klassi ning 11.- 12. klassi lühiuurimuste jaoks teatatakse koos kirjelduste 
ja kommentaaridega, uurimistöö vormistamisnõuete ja kirjandusega, sh Oma Keel ja kooliõpikud, 
15. septembriks 2010 (vt www.teaduskool.ut.ee/ekek ). Uurimisvoor kestab 31. jaanuarini 2011 
(postitempli kuupäev). 

 
Koolivoorud toimuvad vahemikus 15. september – 15. detsember 2010. Iga kool korraldab 7.–
12. klasside olümpiaadi koolivoorud kolmes ette nähtud vanuserühmas. Koolivooru 
olümpiaaditöö koostavad koolide eesti keele õpetajad, konsulteerides soovitavalt ülesanderingi oma 
piirkonna ainesektsioonis või EES- i kohalikus osakonnas. 

 
Piirkonnavoor (maakonna - ja linnavoor) koolivoorude parimatele toimub üle Eesti laupäeval, 22. 
jaanuaril 2011 maakonna/linna ainesektsiooni ja/või EES- i osakonna eestvedamisel. 
Piirkonnavooru ülesanded koostab kõigile vanuserühmadele TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi 
juures moodustatud emakeeleolümpiaadi žürii (vt eraldi faili). 

 
Voor        kestab        orienteeruvalt        2,5         astronoomilist         tundi. Piirkonnavooru töid 
hindavad piirkonnakomisjonid, koostades iga vanuserühma osalejate üldpingerea. Tulemused 
vormistatakse protokollina. Piirkonnavoorude tööd ja uurimused tuleb saata või tuua hiljemalt 
31. jaanuariks 2011 (postitempli kuupäev) emakeeleolümpiaadi žüriile aadressil: 

 
Emakeeleolümpiaad 

TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut 
Narva mnt 25 
10120 Tallinn 

(või tuua Narva mnt 29, ruumi S-545, vormistades ümbriku samalaadse pealdisega). 

http://www.teaduskool.ut.ee/ekek


Üleriigiline lõppvoor 
 

26. emakeeleolümpiaadi üleriigiline lõppvoor on reedel, 11. ja laupäeval, 12. märtsil 2011 Tallinna 
Ülikoolis. Lõppvoorus tuleb kõikidel vanuserühmadel lahendada ülesandeid, mis tulenevad RÕK 
vanuseastme ainekavast ja seostuvad olümpiaadi üldteemaga. 

 
Otsuse lõppvooru kutsutavate kohta teeb emakeeleolümpiaadi žürii. Lõppvooru kutsutakse 
piirkonna ülesandevooru ja/või uurimistöö tulemuste üleriigilise üldpingerea alusel kokku 80 õpilast 
järgmiselt: 

 
• 7.-8. klassi piirkonnavoorude 20 parimat 

• 9.-10. klassi 15 parimat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde 
põhjal 

• 11.-12. klassi 15 paremat piirkondade ülesandevooru põhjal ja 15 paremat uurimistööde 
põhjal. 

 
Žüriil on õigus osalejate arvu vähendada, kui nõuetekohaseid uurimusi ei laeku piisavalt, ning 
suurendada, kui pingereas on võrdse punktisumma saanud õpilasi. 

 
Olümpiaadi lõppvooru ajakava ja sinna kutsutud õpilaste nimekiri avaldatakse TÜ Teaduskooli 
kodulehel www.teaduskool.ut.ee/ekek. 

 
Küsimustega palutakse pöörduda Marju Ilvese poole meili teel marju.ilves@tlu.ee. Kiire 
ühenduse vajadusel saab kontakti õppeassistendi kaudu: 64 09 312 – kui jätate oma 
telefoninumbri või meiliaadressi, võetakse teiega esimesel võimalusel ühendust. 
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  4. Annika Kilgi, MA (TLÜ lektor) 
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