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LOOVTÖÖ VORMISTAMISE JUHEND PÜÜNSI KOOLIS  

1. Loovtöö ülesehitus 

Uurimusliku loovtöö ülesehitus 

 Tiitelleht 

 Sisukord 

 Sissejuhatus 

 Töö põhiosa (ülevaade temaatilisest kirjandusest, metoodika, tulemused ja analüüs) 

 Kokkuvõte 

 Kasutatud kirjanduse loetelu 

 Lisad 

 

Projekti või kunstitöö kirjaliku osa ülesehitus 

 Tiitelleht 

 Sisukord 

 Sissejuhatus 

 Töö käigu kirjeldus 

 Kokkuvõte  

 Kasutatud kirjanduse loetelu 

 Lisad 

 

Tiitelleht  

Ülemises servas keskel on õppeasutuse nimetus. Lehe esimese kolmandiku lõppu keskele 

trükitakse töö täielik pealkiri LÄBIVATE SUURTE TÄHTEDEGA, paksus 16-punktises 

kirjas. Kohe pealkirja alla märgitakse töö liik (nt uurimuslik loovtöö, kunstitöö, projekt) 12-

punktises kirjas esisuurtähega. Lehe teise kolmandiku lõppu, paremasse serva trükitakse 

autori ja juhendaja nimi, õpilase puhul lisatakse klass, kus ta õpib. Lehe alumisse serva 

keskele trükitakse töö valmimise koht ja aasta (nt Viimsi 2012, Püünsi 2012, Tallinn 2012). 

Tiitellehe pealkirjades punkte ei kasutata (v.a. juhul, kui töö pealkiri koosneb mitmest 

lausest). Tiitellehe ülejäänud elemendid (va töö pealkiri) trükitakse tavalise suurusega kirjas 

(Times New Roman 12). 

Vaata ka Lisa 1.  
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Sisukord 

Sisukorras on kõik töö osad selles järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu need 

esinevad töös endas. Sisukorras on iga alajaotuse täpne pealkiri ja vastava lehekülje 

number.    Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisad ei ole 

peatükid, mistõttu on need sisukorras ilma peatükinumbrita. Lisad loetletakse sisukorras 

ühekaupa.   
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Sissejuhatus 

Sissejuhatuse maht on ligikaudu 1 lehekülg. Teema tutvustus, miks just see teema on valitud. 

UURIMISKÜSIMUSED.  

 

Töö põhiosa 

Liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks. On soovitav üles ehitada kolmest peatükist 

koosnevana: ülevaade temaatilisest kirjandusest (tutvumine loovtöö temaatikaga, viia ennast 

kurssi käsitletava valdkonnaga); metoodika (uurimuse tegevuse kirjeldamine, õpilase enda 

poolt tehtav osa, ei ole mingil juhul copy-paste); õpilase enda poolt teostatud uurimuse 

tulemused ja analüüs. Viimased võivad erineda sõltuvalt teemavaldkonnast.  

 

Kokkuvõte 

Kokkuvõtte maht on ligikaudu 1 lehekülg. Lühike resümeetaoline kokkuvõte oma tööst ja 

selle tulemustest. Kokkuvõtte tegemisel toetuda sissejuhatuses esitatud 

UURIMISKÜSIMUSTELE. 

 

Kasutatud kirjanduse loetelu (vaata näiteid) 

Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab kõiki töös kasutatud allikaid, mis reastatakse autorite 

nimede tähestikulises järjekorras. Sama autori töö esitatakse ilmumisaasta järjekorras. Loetelu 

peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja millele on viidatud.  

 Ühe autori raamat  

Perekonnanimi, eesnime(de) initsiaal(id). Aasta. Raamatu pealkiri kaldkirjas. Linn: Kirjastuse 

nimi.  

Fisher, R. 2004. Õpetame lapsi õppima. Tartu: AS Atlex.    

 Ühe autori artikkel ajakirjas 

Perekonnanimi, eesnime(de) initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi kaldkirjas, 

ajakirja number, lehekülgede numbrid, millel artikkel asub.   

Heinla, E. 2010. Õpilaste loovuse arendamise võimalused üldhariduskoolis. Haridus, 4,18-24. 

 Artikkel Interneti väljaandes 

  Internet: interneti korrektne täisaadress (link). Sulgudesse kirjutatakse viimase külastuse 

kuupäev, sest leht võidakse internetist kustutada ja siis on autoril raske viite korrektsust 

tõestada. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Meridiaan (12.03.2016) 

http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf  (23.03.2017) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Meridiaan
http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/4_2010/lugu4.pdf
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Lisad 

Iga lisa on eraldi leheküljel. Lisade numbrid ja pealkirjad on lehekülje vasakus ülemises 

nurgas (Lisa 1: Pealkiri). Iga lisa kantakse koos pealkirja ja leheküljenumbriga sisukorda.  

 

2. Nõuded teksti vormistusele 

 

Teksti keelekasutus ja vormistus iseloomustavad autorit. Järgnevate juhtnööridega püütakse 

ühtlustada loovtöö tekstiosa vormistuslikku külge. Töö esitatakse kiirköitjas või rullköidet 

kasutades.  

 

 Paber 

Töö vormistatakse A4 formaadis valgele paberile arvutikirjas. Tekst kirjutatakse ainult lehe 

ühele küljele. 

 

Tähtede suurus, kuju ja esiletõstmine 

Tähed peavad olema suuruse ja vormi poolest hõlpsasti loetavad ja selged, kirja suurust pole 

põhjust muuta. Töö kirjutatakse kirjastiilis Times New Roman suurusega 12 punkti. Teksti 

esiletõstmisega tuleks olla mõõdukas (nn paksem kiri). Võib kasutada pealkirjade 

eristamiseks tekstist.  

 

Reavahe, rea pikkus ja vabad ääred (veerised) 

Reavahe peaks olema 1,5 punkti ja püsima sama kogu kirjutises algusest lõpuni (ka 

sisukorras ja kasutatud kirjanduse loetelus). Tekst paigutatakse paberile rööpselt (ilma 

lühikeste ridadeta). Lehekülje vasakus servas on vaba äär 3 cm, paremas 2 cm, üla- ja 

alaservas 2,5 cm laiune. 

 

Lehekülgede järjestamine ja nummerdamine 

Iga peatükk algab uuelt leheküljelt. Leheküljed nummerdatakse araabia numbritega 

tiitellehest alates, küll aga tiitellehe leheküljenumbrit välja ei trükita. Lehekülgede 

nummerdamine on kogu tööd läbiv, niisiis kuuluvad üldnumeratsiooni alla ka kirjanduse 

loetelu ja lisad. Numbri koht on lehekülje alumisel veerisel keskel.  
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Pealkirjad  

Peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse ja lisade pealkirjad kirjutatakse 

väiketähtedega, kasutades paksemat kirja, kirjasuurus on 12. Kui on alapeatükid, siis 

kirjutatakse PEATÜKI NIMI TRÜKITÄHTEDEGA ja alapeatüki pealkiri väiketähtedega, 

kasutades mõlemal juhul paksemat kirja, kirjasuurus kõikide variantide juures on 12.  

Pealkirjad asuvad lehe vasakus servas. Pealkirja järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjas ei 

poolitata. Pealkirja järele enne teksti jätta üks vaba rida.  

 

Erijuhised 

Taandrea kasutamine arvutitrükis pole kohustuslik, lõikude eraldamiseks kasutatakse 

tühja rida. Kahe sõna vahel käib üks tühik. Kirjavahemärkide ette tühikut ei käi, järele 

käib. Sulgude ja jutumärkide puhul sissepoole tühikuid ei käi, väljapoole käivad.  

Sidekriipsu ümber tühikuid ei käi, mõttekriipsu ümber käivad (nt Hea, kuid nõudlik – 

selline on meie õpetaja.). 

 

3. Tabelite ja jooniste vormistamine 

Tabelid nummerdatakse, lisatakse ka kirjeldus või pealkiri. Tabelite kirjeldused või pealkirjad 

paigutatakse tabeli kohale. Enne tabeli nimetust jätta üks reavahe. Ka tabeli järel jäetakse üks 

reavahe enne teksti alustamist. 

 

Tabel 1. Püünsi Kooli õpilaste arv ja sooline jaotus 2010/2011. õppeaastal 

2010/2011 Arv P T 

1. kl 20 13 7 

2. kl 21 14 7 

3. kl 23 12 11 

4. kl 19 8 11 

5. kl 19 8 11 

6. kl 17 10 7 

7. kl 20 14 6 

8. kl 9 5 4 

9. kl 18 8 10 

KOKKU 166 92 74 
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Joonised peavad samuti olema jooksvalt nummerdatud kirjutise algusest lõpuni. Joonistel on 

allkirjad ja need paigutatakse joonise alla. Enne joonist jätta tekstiga üks reavahe. Ka joonise 

allkirja järel jäetakse üks reavahe enne teksti alustamist. 

  

 

Joonis 1. Püünsi Kooli õpilaste arv klassides 2010/2011. õppeaastal 
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4. Viitamine (meie oma töödes ei tee viitamist kohustuslikuks). 

 

Viitamine on hea selleks, et töö lugeja saaks aru, missugused on töö autori mõtted ning 

missugused mõtted on ta teistelt laenanud. 

 

Õpilastöö referatiivses osas tekstisisest viitamist ei kasuta, va juhul, kui õpilane kasutab 

tsitaati. Sel juhul viidatakse sulgudes oleva autori perekonnanime ja aastaarvuga, vajadusel 

lisatakse ka leheküljenumber. Aastaarvu ja leheküljenumbri vahel on koolon.  

Näiteks (Heinla 2010: 19).  

 

Käesoleva juhendi koostamisel on kasutatud järgmisi materjale:  

 Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. 

 Loovtöö, õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine ja hindamine. Õpimapp. 2012. 

Tallinn: Merlecons ja Ko OÜ. 

 Soovitusi ja näiteid loovtööde läbiviimiseks põhikooli III kooliastmes. 2011. Tallinn: 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 

http://www.oppekava.ee/index.php/Pilt:Juhendmaterjal_loovt%C3%B6%C3%B6_korraldami

sest_p%C3%B5hikooli_III_kooliastmes.doc (25.03.2012) 
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Lisa 1: Tiitellehe näidis 

Püünsi Kool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINU UURIMUSE PEALKIRI 

Uurimuslik loovtöö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Mari Maasikas 

8. klass 

Juhendaja: Mati Mustikas 

 

 

 

 

 

 

Püünsi 2012 


