
JUHEND  

  

2017/2018. õa     EMAKEELEOLÜMPIAAD   

      
2017/2018. õppeaasta emakeeleolümpiaadi „Eesti keel kui riigikeel“ korraldaja on Tartu 

Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juures tegutsev olümpiaadi žürii ja TÜ teaduskool. 

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  esitada A4-formaadis nii paberil kui ka failina hiljemalt 22. jaanuaril   

(postitempli kuupäev) aadressil:  

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut 

Jakobi 2 

51014 Tartu 

NB! Ümbrikule lisada märgusõna „Emakeeleolümpiaad“. Fail tuleb üles laadida aadressil: 

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine 

 

Lisaks on sel korral lõppvooru võimalik pääseda hästi kirjutatud Vikipeedia artikliga, mis 

käsitleks samu teemasid, mis uurimistöögi, kuid oleks vormistatud kõigi Vikipeedia juhiste 

kohaselt.  

Paremate uurimistööde autorid kutsutakse lõppvooru.  

  

Üleriigilise emakeeleolümpiaadi juhendi ja uurimistöö teemad koos kirjelduste ning 

kommentaaridega, vormistamisnõuete ja kirjandusega leiate Tartu Ülikooli Teaduskooli 

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

  

TALLINNA PIIRKONNAVOOR  

  

Emakeeleolümpiaadi „Eesti keel kui riigikeel“ Tallinna piirkonnavoorus osalejad valib iga 

kool ise (mitte üle kahe õpilase igast vanuserühmast, 7.- 8. kl,  9.- 10. kl  ja 11. - 12. kl ).   

Enne emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru toimumist on soovitav koolides läbi viia koolivoor 

kolmes ette nähtud vanuserühmas.   

  

Arvestades eelmise õppeaasta piirkonnavooru tulemusi, antakse korraldava komisjoni otsusel 

lisakohad iga klassi 1. - 10. kohale tulnud koolile.  

Koolide nimekiri lisatud juhendile (LISA 1).  

  

Tallinna piirkonnavoor (7. - 12. klass) toimub reedel, 26. jaanuaril 2018 kell 15.00 -17.30 

Jakob Westholmi Gümnaasiumis (Kevade 8).  

  

NB! Õpilaste piirkondlikuks olümpiaadiks registreerimise viimane kuupäev on                 

19. jaanuar 2018.   Registreerida aadressil  kevade@westholm.ee  

Registreerimisel märkida õpilase ees- ja perekonnanimi,  klass, juhendaja – aineõpetaja ees- ja 
perekonnanimi.  

Õpilased võtavad olümpiaadile tulles kaasa:  

  kirjutusvahendid 

  vahetusjalatsid  

http://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/emakeele-olumpiaadi-uurimistoode-esitamine
http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid
http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid


Mõjuvatel põhjustel võivad Tallinna õpilased emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus osaleda 

olümpiaadi toimumise päeval (26.01.2018) mõnes teises maakonnas või linnas. Sellest tuleb 

eelnevalt informeerida piirkonnavooru Tallinna olümpiaadikomisjoni esimeest ja saata vastav 

avaldus Tallinna Haridusametile. Kirjalik avaldus kooli blanketil tuleb Haridusametile 

esitada vähemalt 3 päeva enne olümpiaadi toimumist. Avalduse vormistamisest on 

teavitatud kõikide Tallinna koolide õppealajuhatajaid.  

Tallinna piirkonnavooru tulemused avalikustatakse  29. jaanuaril 2018 Tallinna 

Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee  

  

Tallinna piirkonnavoorus paremaid tulemusi saavutanud  õpilased esindavad Tallinna koole 

üleriigilise emakeeleolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 16. - 17. märtsil 2018 Tartus.   

  

Tallinna Haridusamet autasustab piirkonnavooru tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid-

õpetajaid ning tunnustab üleriigilises lõppvoorus edukalt osalenud Tallinna õpilasi ja nende 

juhendajaid – õpetajaid 2018. a kevadel.    

 

Lilian  Aun  
emakeeleolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru komisjoni esimees 

Jakob Westholmi Gümnaasium  

kevade@westholm.ee  

  

  

Egle Vospert  

Tallinna Haridusamet 

egle.vospert@tallinnlv.ee 

tel 640 4976  

  

  

  

  

  

http://olympiaadid.haridus.ee/
http://olympiaadid.haridus.ee/
http://olympiaadid.haridus.ee/

