
 

 JUHEND  

 

2020/2021. õa    EMAKEELEOLÜMPIAAD  

 

2020/2021. õppeaasta 36. emakeeleolümpiaadi üldteema on „Võõrast omaks ehk Laenamine 

keeles ja kultuuris“. Olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikool.  

Olümpiaad toimub kolmes vanuserühmas: 7.- 8. klass, 9.- 10. klass ja 11.- 12. klass.  

Kahe vanema rühma (9.-10. ja 11.-12. klass) I vooru ülesandeks võib olla ka õpilasuurimus.  

Tööd tuleb kirjutada A4 formaadis ning esitada vaid elektroonilisel kujul, fail tuleb saata 

hiljemalt 18. jaanuaril aadressile reili.argus@tlu.ee. Tööd pole vaja posti teel saata.  

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

Paremate uurimistööde autorid kutsutakse lõppvooru.  

 

Emakeeleolümpiaadi vajalikud juhendid (üldjuhend, uurimistööde juhend) leiate Tartu Ülikooli 

teaduskooli kodulehelt http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid.  

 

TALLINNA PIIRKONNAVOOR  

 

Emakeeleolümpiaadi „Võõrast omaks ehk Laenamine keeles ja kultuuris“ Tallinna 

piirkonnavoorus osalejad valib iga kool ise (mitte üle kahe õpilase igast vanuserühmast). 

Enne emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru toimumist on soovitav koolides läbi viia koolivoor.  

Arvestades eelmise õppeaasta piirkonnavooru tulemusi, antakse koolile korraldava komisjoni 

otsusel lisakohad (iga klassi 1. - 10. kohale tulnud õpilane annab koolile lisakoha).  

Koolide lisakohad leiate juhendi lisast (LISA 1).  

Tallinna piirkonnavoor (7. - 12. klass) toimub registreeritud õpilastele oma koolis 

teisipäeval, 26. jaanuaril 2021 veebipõhiselt.  

Osalemise kellaajad: 

11:00 – 13:00  7.-8- klasside õpilased 

13:00 – 15:00  9. – 10. klasside õpilased 

15:00 – 17:00  11. – 12. klasside õpilased 

 

Haigusnähtudega ja eneseisolatsioonis viibiv õpilane ei tohi koolis piirkonnavoorus osaleda. 
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Tallinna koolide õpilased palume piirkondlikuks olümpiaadiks registreerida lingil 

http://bit.ly/olympiaad2021  

Registreerimise viimane kuupäev on 19. jaanuar 2021 kell 23.59 

NB! Kooli kõik õpilased palume registreerida ükshaaval.  

 

Enne piirkonnavooru toimumist saavad õpilased oma e-posti aadressile olümpiaadiks 

vajalikud koodid. Palume õpilastel jälgida oma e-posti (igaks juhuks ka rämpsposti). 

 

Osalevatele õpilastele tagab kool arvuti ja toimiva internetiühenduse. 

 

Tallinna piirkonnavoorus paremaid tulemusi saavutanud õpilased esindavad Tallinna koole 

üleriigilise emakeeleolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 19. - 20. märtsil 2021  

 

Tallinna Haridusamet autasustab piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid – 

õpetajaid ning tunnustab lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende juhendajaid – 

õpetajaid 2021. a kevadel.  

 

Lilian Aun  

emakeeleolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees  

Jakob Westholmi Gümnaasium  

kevade@westholm.ee  

 

Egle Vospert-Paas 

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert-paas@tallinnlv.ee 

tel 6404 976 
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