REFERAAT ALGKLASSIDES

KUIDAS ALUSTADA?
 Vali teema.
 Otsi teema kohta informatsiooni.
 Kasuta erinevaid infoallikaid (veebilehed, raamatud, erinevad teatmeteosed).
 Kirjuta mõistetavalt, väldi vigu.
 Vormista töö korrektselt.
VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED
 A-4 formaat, lehe püstpaigutus (vertikaalne).
 Tekst: Times New Roman, tähesuurus 12 kirjapunkti, reavahe 1,5.
 Lehe servadesse jäetakse (veerised):2,5 cm ülalt ja alt; 2 cm paremalt ja 3 cm lehe vasakust
servast.
 Kõik referaadi osad (sisukord, sissejuhatus, töö põhiosa, kokkuvõte, kasutatud allikate loetelu)
algavad uuelt lehelt.
 Pealkirjad kirjutatakse suure tähega, lõppu punkti ei panda.
 Pealkiri on lehe paremas servas. Sisu ja pealkirja vahele jäetakse tühi rida.
 Kõik leheküljenumbrid (v.a tiitelleht) nummerdatakse. Number paigutatakse lehekülje alla
keskele või alla paremale.
 Tekst kujundatakse nii, et lehekülje servad jäävad sirged.
 Taandridu ei kasutata.
 Kahe sõna vahet on üks tühik. Kirjavahemärkide ette tühikut ei panda, küll aga järel. Sulgude ja
jutumärkide puhul on tohikud väljaspool
 Pealkirja laadiks on Pealkiri 1 (Heding 1) /Times New Roman, 16pt, paks/.

REFERAADIS PEAB OLEMA
 Tiitelleht.
 Sisukord.
 Sissejuhatus. Miks teema valiti ja mille kohta referaat tehakse.
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 Töö põhiosa (tekst, pildid, joonised). Mida teada saadi. Võib lisada illustreerivat materjali
(pilte, jooniseid). Kasutama peab vähemalt kahte erinevat allikat.
 Kokkuvõte. Mida referaati tehes teada saadi. Kokkuvõttes võib avaldada oma arvamust.
 Kasutatud allikate kokkuvõte.

TIITELLEHEL ON
 Kooli nimi (suurus 14pt, joondatud keskele).
 Referaat (suurus 14pt, joondatud keskele).
 Töö pealkiri (paks, sõnu ei poolitata ega lühendata, suurus 20-22pt, joondatud keskele).
 Klass (suurus 14pt, joondatud paremale, number-punkt).
 Töö juhendaja/õpetaja nimi (suurus 14pt, joondatud paremale).
 Töö valmimise koht (linn) ja aasta (suurus 14pt, koma vahele ei panda, joondatud keskele.

SISUKORD
Koostatakse põhiosa valmimise järel. Sisukord on kohe pärast tiitellehte.
Juhend: http://www.youtube.com/watch?v=uGq-2imgBb4

JOONISED (FOTOD, KAARDID, DIAGRAMMID)
Joonised nummerdatakse ja neile pannakse lühike pealkiri, mis kirjutatakse joonise alla. Joonis peab
sobima tekstiga.
Näide:
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Joonis

1.

Harilik

kuusk

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Kuusk_Keila-

Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg)

KASUTATUD ALLIKAD
Siin on kirjas iga kasutatud allikas. Allikad reastatakse autorite perenimede järgi tähestikulises
järjekorras. Kui autorit ei ole võimalik välja tuua (entsüklopeedia), alustatakse teose pealkirjast. Kõikide
veebilehtede aadressid paigutatakse tähestikulises järjekorras. Ka jooniste lingid peab kasutatud
kirjanduse alla lisama.
Näiteid

Raamatud:
Autor(id). (Ilmumisaasta sulgudes). Pealkiri kaldkirjas. Ilmumiskoht: Kirjastus.

1.

Elvisto, T., Karik, H., Nilson, O., Saar, A. (1997). Loodusõpetus 4. klassile 2.osa. Tallinn:
Koolibri.
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2. Tihane, R., Udrik, M. (2006). Rebasekasvatuse eripära. Tallinn: Avita.
Artiklid teatmeteoses:
Artikli nimetus. Ilmumisaasta. Teose nimetus kaldkirjas. Köide. Ilmumiskoht. Lehekülg (- küljed).
Eesti. (1933). Eesti entsüklopeedia. 2. kd. Tartu. 521-671.
Artiklid ajakirjas:
1) Artikli autor. (Aasta). Artikli pealkiri kaldkirjas. Ajakirja nimetus, leheküljed.
Kikas. S. (2005). Arvuti kui sõber. Arvutimaailm 4, 12-14.

Artiklid ajalehes:
Artikli autor, (Aasta, kuupäev). Artikli pealkiri kaldkirjas. Ajalehe nimetus, lehekülg.
Näide 12:
Merimetsa, M. (2007, jaanuar 15). Suusatamine parandab tervist. Eesti Ekspress., 15.
Internet:
Interneti materjalide puhul alustatakse sama informatsiooniga nagu paberkandjatel: autori nimi,
ilmumise aasta, pealkiri.Lisatakse nurksulgudes kuupäev, millise seisuga materjale kasutati ja eraldi real
internetiaadress.
1. Tomati ajalugu. [16.juuli 2013]
http://et.wikipedia.org/wiki/Tomat
2. Grotzinger, J. (2013). Marss lähivaates. National Geographic 7. [16. Juuli]
http://www.national-geographic.ee/ee/magazines/juuli_2013/marss_lahivaates/
Antud vormistusjuhendi koostamisel on kasutatud GAG poolt koostatud vormistusjuhendit. Koostajaks Ingrid Maadvere. Rakvere Põhikooli jaoks kohandanud Piret Strömberg.
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Rakvere Põhikool (12)

Mari Maasikas (14pt)
3. klass (14pt)

Eesti okaspuud (16pt,P)
loodusõpetuse referaat (12pt)

Juhendaja/õpetaja

Rakvere 2013 (12pt)
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Malle Lill (12pt)
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