
35. emakeeleolümpiaadi üldjuhend (2019/2020. õppeaasta) 

Põhiteema 

Olümpiaadi põhiteema on „Meediatekstid tegelikkuse peegeldaja ja kujundajana“. Kuigi 

meediatekstide põhieesmärk on pakkuda lugejale teavet eri valdkondade kohta, kirjutatakse 

meediatekste ka muudel eesmärkidel, nt lugeja arvamuse ja käitumise mõjutamiseks. Kuna 

keelekasutus põhineb alati valikutel ja valikud on tahes-tahtmata subjektiivsed, saab teksti looja 

peita teksti sisse varjatud tähendusi. Ent samamoodi konstrueerib tähendusi lugeja, otsustades, 

mis tekste ta loeb ja kuidas neid (teadlikult või ebateadlikult) tõlgendab. 

Põhiteemast lähtuvad nii uurimistööde teemad kui ka ülesandevooru ülesanded, kuid 

ülesandevoor hõlmab peale meediatekstidega seotud ülesannete ka õigekirjaülesanded, kus 

õpilane peab keeleainest analüüsima, sünteesima ja võrdlema. 

Osalemine 

Klasside järgi jagunevad õpilased järgmistesse vanuseastmetesse: 

• noorim vanuseaste: 7.–8. klass; 

• keskmine vanuseaste: 9.–10. klass; 

• vanim vanuseaste: 11.–12. klass. 

 

Ülesandevoorus saavad osaleda nii noorima, keskmise kui ka vanima vanuseastme õpilased. 

Uurimistöövoor on mõeldud vaid keskmise ja vanima vanuseastme õpilastele. Üksikasjalikud 

juhised uurimistöö- ja ülesandevooru kohta leiate teaduskooli veebilehelt. 

Vanuseastme sees peetakse eraldi arvestust klasside kaupa. 

Žürii jätab endale õiguse teha lõppvooru pääsevate õpilaste jaotuses vajaduse korral muudatusi. 



Ajakava 

Uurimistöö tuleb teaduskooli veebilehele üles 

laadida hiljemalt 20. jaanuaril ja anda sellest 

märku aadressil riina.reinsalu@ut.ee. Tööd pole 

vaja posti teel saata. 

Piirkonnakomisjon saadab ülesandevooru 

protokolli (tulemused vanuserühmade ja klasside 

kaupa) aadressile riina.reinsalu@ut.ee. 

Paberprotokoll ja iga klassi viis parimat tööd 

tuleb saata žüriile posti teel hiljemalt 

10. veebruaril (postitempli kuupäev). 

Žürii avalikustab lõppvooru pääsenute nimekirja 

Tartu Ülikooli teaduskooli veebilehel hiljemalt 

21. veebruaril. 

Žürii paneb lõppvooru juhendi (ajakava ja 

registreerimisinfo) Tartu Ülikooli teaduskooli 

lehele hiljemalt 21. veebruaril. 

Žürii avalikustab lõppvooru tulemused 

teaduskooli veebilehel hiljemalt 22. märtsil. 

 

Žürii 

Püsiliikmed 

• Merilin Aruvee (TLÜ) 

• Reili Argus (TLÜ) 

• Helen Hint (TLÜ) 

• Helle Metslang (TÜ) 

• Helin Puksand (TÜ) 

• Maigi Vija (TÜ) 

Vahetuvad liikmed 

• Külli Habicht (TÜ) 

• Katrin Kern (TÜ) 

• Riina Reinsalu (TÜ) 

• Külli Prillop (TÜ) 

• Ann Siiman (TÜ) 

• Pire Teras (TÜ) 

 

35. emakeeleolümpiaadi žürii esimees: Tartu Ülikooli tekstiõpetuse lektor Riina Reinsalu 

Lisateave 

Sisulised ja korralduslikud küsimused: Riina Reinsalu (riina.reinsalu@ut.ee) 

Žürii postiaadress: emakeeleolümpiaadi žürii, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Jakobi 2–432, 

51014 Tartu 

Olümpiaadi veebileht: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad 

mailto:riina.reinsalu@ut.ee
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeeleolumpiaad

