
Eesti keele kui teise keele olümpiaad 
23.-24. 03. 2011 

Viimastel aastatel on Eestis ilmunud rohkesti algupärast noortekirjandust, milles noored 

autorid käsitlevad kaasahaaravalt ja uudsel moel tänapäeva noorte elu. Seepärast on 

2010/2011. õ. a. eesti keele kui teise keele olümpiaadi teema kaasaegne eesti noortekirjandus.  

Olümpiaad toimub kahes voorus (eel- ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab 

muukeelsete üldhariduskoolide 10. - 12. klasside õpilasi.  

Eelvooru ülesanne on essee kirjutamine. Allpool toodud loetelust tuleb valida üks teos ja 

arutleda selle problemaatikast lähtudes ning oma (oma eakaaslaste) eluga seostades ühel 

järgmistest teemadest: 

• Noor olla on tänapäeval nii mõnus/keeruline.

• Tahaksin/ei tahaks olla nagu … (vali ühe teose kangelane).

• Ütle, kes on su sõbrad, siis ütlen, kes sa ise oled.

• Kas igaüks on oma õnne sepp?

Teoste loetelu: 

1. Altmart, Kerli 2009. Makaagid ja majad. Tallinn: Tänapäev.

2. Ernits, Marje 2009. Hei, Dima! Tallinn: Tänapäev.

3. Henno, Sass 2005. Mina olin siin. 1: esimene arest. Tallinn: Eesti Päevaleht.

4. Karu, Margus 2010. Nullpunkt. Tallinn: Pegasus.

5. Kivirüüt, Kersti 2009. Okultismiklubi. Tallinn: Tänapäev.

6. Kurema, Kristiine 2009. Jäätunud võõras. Tallinn: Tänapäev.

7. Leesalu, Diana 2006. Mängult on päriselt. Tallinn: Tänapäev.

8. Nirti 2009. Ja anna meile andeks meie võlad… Tartu: Petrone.

9. Sepp, Ene 2009. Medaljon. Tallinn: Tänapäev.

10. Tangsoo, Jaan 2003. Hanejaht. Tallinn: Tänapäev.

Tööde vormistamine:  

Essee sisulise osa pikkus on orienteeruvalt 3-4  lehekülge : A4,  Times New Roman, 

tähemärgi suurus 12, reavahe 1, 5.  

Essee on varustatud tiitellehega. 



Tiitellehel peab kajastuma järgmine informatsioon: 

• pealkiri

• kirjutaja ees- ja perekonnanimi

• kirjutaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber)

• juhendaja (juhendajate) ees- ja perekonnanimi

• kooli nimi

• klass, kus kirjutaja õpib

• kirjutamise koht ja aeg 

Eelvooru tööde esitamise tähtaeg on 12. jaanuaril 2011.a. 

Tööd tuleb saata aadressil: elle.sormus@tlu.ee 

Esseesid hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel: 

1. argumentatsiooni ülesehitus

2. valitud teoses tõstatatud võtmeküsimus(t)e sidumine oma (elu)kogemusega

3. valitud tekstistrateegia sihipärane kasutamine

4. asjakohane sõnavara ja õige keelekasutus

5. valitud teose sisuline mõistmine/interpreteerimine

Tallinna Ülikoolis toimuvast lõppvoorust kutsutakse osa võtma olümpiaadi žürii poolt välja 

valitud parimate saadetud tööde autorid, kellele teatatakse lõppvooru saamisest kirjalikult 

hiljemalt 26. jaanuariks 2011. a. 

Lõppvoor toimub 23. -24. märtsil  2011. a. 

Lõppvoorus osalevad õpilased kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja 

toiduga. Öömaja vajadusest tuleb anda teada hiljemalt 15. veebruariks 2011 aadressil 

elle.sormus@tlu.ee. 

Lõppvooru ülesanded hõlmavad tänapäeva eesti keele ja noortekirjanduse erinevaid 

valdkondi. 

Abiks võiks kasutada järgmisi allikaid: 

Reet Kasik. 2007. Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu Ülikooli Kirjastus 



Reet Kasik, Mati Erelt, Tiiu Erelt. 2007. Eesti keele väljendusõpetus. Tartu 

Martin Ehala. 2000. Kirjutamise kunst. Künnimees 

Mati Erelt. 2006. Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. 

Ajakiri Oma Keel 

Olümpiaadi žürii

Elle Sõrmus - TLÜ EKKI praktilise eesti keele lektoraadi lektor, žürii esimees
Ave Mattheus - TLÜ EKKI võrdleva kirjandusteaduse lektor
Kristi Saarso - TLÜ EKKI eesti keele võõrkeelena lektor


