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Õppeaasta: 2015/2016 
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Lisateave: http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad, 
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Olümpiaad on õpilasele võimalus panna proovile oma teadmised, analüüsi- ja arutlusoskus. 
Olümpiaadi eesmärgiks on äratada õpilastes sügavamat huvi emakeele ja selle valdkondade 
vastu, arendada iseseisva uurimistöö oskust, loomingulisust ja leidlikkust keelega seotud 
nähtuste kogumisel ja analüüsimisel. Lisaks on võimalik tutvuda põhjalikumalt koolis suhteliselt 
vähe kajastamist leidva teemaga – nimedega. 

Nimed on keelevaldkond, millel on seoseid mitmete teiste ainevaldkondadega. Nimed ühelt 
poolt küll muutuvad pidevalt ja kannavad endas kaasaja märke, kuid teisalt peegeldavad ka 
meie ajalugu. Näiteks eesnimetraditsioonis võib näha omapärasid piirkondade ja ajaperioodide 
lõikes või leida seoseid nimekandjate sotsiaalse tausta vahel; kohanimede järgi võib näiteks 
arvata, kus on olnud linnuseid (Linnamägi), millisel paigal on arvatud olevat tervendav vägi 
(Silmaläte) või millistel aladel on elanud meie esivanemad. Perekonnanimede põhjal võime 
arvata, mille järgi on nimi pandud või kas nimi on eestistatud. Lisaks võib asutuste, ürituste ja 
tootenimedest välja lugeda inimeste hinnanguid selle kohta, mida peetakse prestiižseks või 
mida mitte. Lisaks inimestele, kohtadele, asutustele ja toodetele on nimed veel loomadel ja ka 
muudel objektidel, näiteks liiklusvahenditel ja arvutitelgi. Tänavusel olümpiaadil hõlmataksegi 
nii uurimistööteemade kui ka ülesandevoorude ülesannetega kõiki neid nimesid nii 
tänapäevasest kui ka ajaloolisest lähtepunktist.   

Nimemaastik meie ümber uueneb pidevalt ning õpilased saavad oma uurimistööga anda panuse 
nimemaastiku hetkeseisu kaardistamisse ja käsitlemisse. Loomulikult on oodatud ka ajaloolisest 
vaatepunktist lähtuvad uurimistööd. Ajalooline lähtepunkt annab õpilasele võimaluse süvitsi 
tundma õppida oma piirkonna või perekonna ajalugu.  

Olümpiaadi korraldusest 

Olümpiaadi arvestust peetakse kolmes vanuserühmas (7.–8. kl, 9.–10. kl ja 11.–12. kl). 
Olümpiaad toimub kahes voorus. Noorimast vanuserühmast selguvad lõppvooru pääsejad ainult 
piirkonnavooru kaudu, kahest vanemast vanuserühmast aga õpilase valikul kas piirkonna- ehk 
ülesandevooru või uurimistöövooru kaudu. Õpilane võib kasutada ka mõlemat võimalust, st 
osaleda nii piirkonnavoorus kui ka kirjutada uurimistöö. Uurimistöid hindab olümpiaadi žürii ja 
arvestus on üle-eestiline. 

Piirkonna- ja lõppvooru ülesannete koostamisel lähtutakse asjaomase kooliastme kehtivast 
eesti keele ainekavast ja olümpiaaditeemast ning peetakse silmas ülesannete eakohasust. 
Ülesannetega mõõdetakse, kui hästi oskab õpilane analüüsida, põhjendada ja kirjalikult 



väljendada oma seisukohti ning siduda omavahel eri valdkondade teadmisi. Kõigi ülesannete 
puhul hinnatakse ka õpilase enda keelendite õigsust ja konteksti sobivust. 

Piirkonnavooru ülesanded koostab olümpiaadi žürii. Piirkonnavoor toimub 29. jaanuaril 2016 
ja kestab umbes 2,5 astronoomilist tundi. Töid hindavad piirkonnakomisjonid, kes koostavad 
osalejate pingerea kolme vanuserühma kaupa ning vormistavad tulemused protokollina. Iga 
komisjon saadab oma piirkonnavooru kümme paremat tööd ja protokolli 8. veebruariks 2016 
(postitempli kuupäev) olümpiaadi žüriile (Jakobi 2, 51014 Tartu, ümbrikule märgusõna 
„Emakeeleolümpiaad“). 

Lõppvoor toimub Tartus 11.–12. märtsil 2016 (õpilastele tagab tasuta majutuse ja toitlustuse 
TÜ). Otsuse lõppvooru pääsejate kohta teeb olümpiaadi žürii, kes avalikustab umbes kaks 
nädalat enne lõppvooru toimumist lõppvooru ajakava ja sinna kutsutud õpilaste nimekirja 
aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad. Lõppvooru kutsu-
takse piirkonna- ja/või uurimistöövooru tulemuste üldpingerea alusel 80 õpilast  järgmiselt: 

o 7.–8. klassi 20 paremat õpilast piirkonnavooru põhjal; 
o 9.–10. klassi 15 paremat õpilast piirkonnavooru ja 15 paremat uurimistöövooru põhjal; 
o 11.–12. klassi 15 paremat õpilast piirkonnavooru ja 15 paremat uurimistöövooru põhjal. 

Žüriil on õigus kutsuda lõppvooru alla 80 õpilase juhul, kui nõuetekohaseid uurimistöid ei 
esitata piisavalt, ja üle 80 õpilase juhul, kui voorude pingereas on võrdse punktisumma saanud 
õpilasi. Olümpiaadi tulemused avaldatakse teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee. 

Uurimistöövooru (9.–12. klass) teemavalik 

Uurimistöö kirjutaja saab valida 9 teema vahel. Uurimistööd tuleb paberil (A4-formaadis) 
esitada 1. veebruariks 2016 (postitempli kuupäev) TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituuti (Jakobi 
2, 51014 Tartu; ümbrikul märgusõna „Emakeeleolümpiaad“) ja fail tuleb üles laadida aadressil 
http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine. 
Palume tutvuda uurimistöövooru juhendiga eraldi failis aadressil 
www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad. 

Valdkond Teema 
Isikunimed 1) Isikunimede mitu palet 

2) Kasutajanimed internetis 
3) Nimed ilukirjanduses 

Kohanimed 4) Kohanimed enne ja nüüd 
5) Nimed keelemaastikul 

Muud nimed 6) Loomanimed 
7) Nimed minu ümber 

Nimede õigekeelsus 8) Nimede suur- ja väiketäheline kasutus 
9) Nimede käänamine 

 

Soovime õpilastele indu ja jõudu eesti keele nimevara uurimisel ja õpetajatele jaksu 
juhendamisel ning ootame aktiivset osalemist 31. emakeeleolümpiaadil!  

 

Žürii nimel 
Helen Plado 


