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SISSEJUHATUS
Käesolev  dokument  on  kirjalike  tööde  vormistamise  juhend  kasutamiseks  Uhtna

Põhikoolis. Dokumendis on ära kirjeldatud üldnõuded, stiilinõuded ja vormindusnõuded.

Dokument ise on samuti vormistatud lähtudes kirjalike tööde vormistamise juhendist.
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 1 TÖÖ VORMISTAMINE

 1.1 Üldnõuded

Kirjalikud  tööd  esitatakse  korralikult  vormistatuna.  Töö  esitamisel  kasutatakse  valget

paberit  formaadis  A4 (210x297 mm), vertikaalse asetusega.  Tekst trükitakse lehe ühele

küljele reavahega 1,5. Trükikiri: Times New Roman, tähesuurus 12 kirjapunkti.

Lehe servadest jäetakse vabaks  2,5 cm ülalt, alt ja paremast servast ning vasakust  3 cm.

vabaks. Tekstkujundatakse nii, et mõlemad lehekülje servad jäävad sirged (rööpjoondus). 

Tekstilõigud eraldatakse üksteisest 0,3 cm lõiguvahega.

Taandridu arvutikirjas ei kasutata.

Leheküljenumbrid lisatakse lehe alla keskele Tiitellehele numbrit ei panda!

Kõiki peatükke ja töö teisi iseseisvaid osi (sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, pealkiri 1,

kasutatud  allikate  loetelu,  lisad)  alustatakse  uuelt  lehelt..  Selleks  kasutatakse  lehekülje

sundvahetust (CTRL+ENTER). Alapeatükk eraldi lehelt ei alga. Alapeatüki ette ja järele

jäetakse üks tühi rida.

Kirjaliku töö sisu osad tuleb koostada järjekorras:

1. tiitelleht;

2. sisukord;

3. sissejuhatus;

4. põhiosa;

5. kokkuvõte;

6. kasutatud kirjandus;

7. lisad.

Juhul, kui üks või rohkem sisu osasid kirjalikus töös puuduvad, siis tuleb need vahele jätta.
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 1.2 Töö kirjutamise stiil ja keel

Töö keeleks on üldreeglina eesti keel. Oluline on töö stiililine ja keeleline korrektsus.

Töö kirjutamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid:

• sõnastada laused loogiliselt, selgelt ja täpselt;

• kasutada üldtunnustatud sõnavara ja väljakujunenud terminoloogiat;

• mitte liialdada võõrsõnadega;

• hoiduda tõlkevääratustest;

• vältida paljusõnalisust;

• mitte eksida keeleloogika vastu;

• vältida sõnakordusi ja kasutada rikkalikumat sõnavara;

• kirjutada nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik;

• plagieerimine keelatud (vargusest) ja viidata kasutatud allikatele.

 1.3 Tiitellehe vormistamine

Tiitelleht on kirjaliku töö esimene lehekülg, millele märgitakse:

• kooli nimetus;

• klass;

• pealkiri;

• üldnimetus (nt uurimistöö, referaat, essee jne);

• autori ees- ja perenimi(ed);

• hindaja (juhendaja)

• koostamise koht ja aasta.

 1.3.1 Kooli nimetus

Kooli nimetus kirjutatakse korrektselt tiitellehe kõige ülemisele reale keskele (vt näide 1).
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Tähesuurus 12 punkti. Kirjastiil Times New Roman.

 1.3.2 Klass

Autori klass kirjutatakse korrektselt autori ees- ja perenimest järgnevale reale joondatuna

keskele. Tähesuurus 14 punkti. Kirjastiil Times New Roman.

 1.3.3 Pealkiri

Pealkiri  kirjutatakse  korrektselt  klassist  järgnevale  reale  joondatuna  keskele.  Pealkirja

kirjutatakse läbiva suurtähega. Tähesuurus 18 punkti. Kirjastiil Times New Roman.

NB! Kui pealkiri on rohkem, kui ühel real, siis vähendatakse „hindaja” ja „kohtamise

koht ja aasta” vahet!

 1.3.4 Üldnimetus

Üldnimetus  kirjutatakse korrektselt  tiitellehe  pealkirjast  ülejärgmisele reale  joondatuna

keskele. Tähesuurus 12 punkti. Kirjastiil Times New Roman.

 1.3.5 Autori ees- ja perenimi

Autori ees- ja perenimi kirjutatakse korrektselt tiitellehe üldnimetuse järele jättes vahele

ühe tühja rea joondatuna paremale. Tähesuurus 14 punkti. Kirjastiil Times New Roman.

 1.3.6 Hindaja

Kirjutatakse korrektselt  tiitellehe üldnimetusest  kolmandale reale  joondatuna paremale.

Tähesuurus 12 punkti. Kirjastiil Times New Roman. (nt hindaja: Juhan Juurikas)

 1.3.7 Koostamise koht ja aasta

Koostamise  koht  ja  aasta  kirjutatakse  tiitellehe  viimasele  reale  joondatuna  keskele.

Tähesuurus 12 punkti. Kirjastiil Times New Roman. Sisus märgitakse ära nii asukoht kui

ka aasta. (nt Rakvere 2014)

 1.4 Sisukorra vormistamine

Sisukord vormistatakse lähtudes eelkõige üldnõuetest, kuid tähele panna tuleb mõningaid

erisusi.
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• Sisukorra pealkirja ette numbrit ei panda;

• tähekuju Times New Roman;

• lehekülje numbrid peavad asetsema parema joondusega paremal pool servas ning

peavad olema viidatud kirjele punktiirjoonega;

 1.5 Pealkirjade vormistamine

Pealkirjad vormistatakse kirjalikus töös kasutades selleks eelnevalt stiliseeritud pealkirja

vormindust. Pealkirja järele punkti ei panda.

 1.5.1 Sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad

Sisukorra,  sissejuhatuse,  kokkuvõtte  ja  kasutatud  kirjanduse  pealkirjad  vormistatakse

järgnevalt:

• kirjakuju Times New Roman;

• kirja suurus 18 punkti;

• läbiv suurtäht;

• paksendatud kiri;

• taane lõigu kohal 0,4 cm ja lõigu all 0,3 cm.

 1.5.2 Esimese taseme pealkiri

Esimese taseme pealkiri (pealkiri 1) vormistatakse järgnevalt:

• kirjakuju Times New Roman;

• kirja suurus 18 punkti;

• läbiv suurtäht;

• paksendatud kiri;

 1.5.3 Teise taseme pealkiri

Teise taseme pealkiri (pealkiri 2) vormistatakse järgnevalt:

• kirjakuju Times New Roman;
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• kirja suurus 16 punkti;

• suur algustäht

• paksendatud kiri;

 1.5.4 Kolmanda taseme pealkiri

Kolmanda taseme pealkiri (pealkiri 3) vormistatakse järgnevalt:

• kirjakuju Times New Roman;

• kirja suurus 18 punkti;

• läbiv suurtäht;

• paksendatud kiri;

 1.6 Loetelud

Loetelud tähistatakse tavaliselt kas araabia numbritega (1; 2; 3;  ...),  väiketähtedega (a);

b);  ...),  mõttekriipsuga (-) või tärnikesega (·).  Kui loetelu koosneb üksnes sõnadest või

sõnaühenditest,  siis võib nad kirjutada üksteise järele ja eraldatakse komaga. Järjekorda

võib tähistada numbrite või tähtedega, mille järel on ümarsulg.

Näide:

Talus elavad 1) kanad, 2) kitsed, 3) lehmad, 4) lambad.

Talus elavad a) kanad, b) kitsed, c) lehmad, d) lambad.

Kui loetelu sisuks on pikemad sõnaühendid või laused, tuleb punkti uuelt realt alustada ja

eraldatakse semikooloniga. Loetelus lisatakse allika viide alles viimasele punktile.

 1.7 Tabelid

Kõik töös esinevad tabelid nummerdatakse araabia numbritega kogu töö ulatuses. Tabeli

number ja pealkiri kirjutatakse enne tabelit. Kui table ei ole referaadi koostaja poolt tehtud

tuleb kindlasti kasutada viidet tabeli pealkirja lõpus ja kasutatud kirjanduse loetelus. Tabel

paigutatakse lehe keskele, selle tekst ja andmed esitatakse kirjasuurusega 12. Kõigil tabeli

veergudel peab olema nimetus. Tekstis esitatakse tavaliselt tabelid, mille maht ei ületa ühte
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lehekülge. Mahukamad tabelid esitatakse lisades ja neile viidatakse töö tekstis. Peale tabeli

lõpetamist sisestatakse üks tühi rida enne, kui jätkatakse tekstiga.

Näide:

Tabel 1. Õpilaste arv klassides 2014/2015 õppeaastal

Klass Õpilaste arv

1 12

2 13

3 9

4 15

5 17

6 23

7 11

8 12

9 6

Kui tabelis kasutatakse andmeid kirjandusest, peab tabeli all olema viide allikale.

Tabelis esitatud andmed tuleb siduda tekstiga, st tekstis peab olema viide tabelile (vt tabel 

1).

 1.8 Joonised

Nimetuse  „joonised”  alla  kuuluvad  kõik  töös  sisalduvad  illustratsioonid:  diagrammid,

graafikud,  geograafilised  kaardid,  joonistused,  skeemid  või  fotod  Kõik  joonised

allkirjastatakse  ja  nummerdatakse  araabia  numbritega  Joonise  number  ja  pealkiri  tuleb

kirjutada pärast joonist. Joonis paigutatkse keskele, allkirjad joondatakse vasakule. Enne

joonist peab töö sees olema viide sellele (vt joonist 1).
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Joonis 1. Küsimärgid

NB! Joonised ei tohi asuda tekstide kõrval. Suured joonised paigutatakse lisasse.

 1.9 Numbrite kirjutamine

Tavalises  tekstis  kirjutatakse  lühisõnalised arvud sõnadega (üks,  üheksa,  kümme,  sada,

tuhat). Kui tekstis on palju arve või suuri ja väikseid arve lähestikku, kirjutatakse nad kõik

numbritega.

Näide :

Milvi õppis 2 aastat Uugametsa Algkoolis ja 10 aastat Pärnametsa Gümnaasiumis.

Üldreeglina  on  arvu  ja  mõõtühiku  tähise  vahel  üks  tühik,  erandiks  on  protsendi

kokkukirjutamine: 15%.

 1.10 Kasutatud allikad

Kasutatud allikate loetelu peab sisaldama kõiki materjale, mida antud töö käigus kasutati ja

millele on töösiseselt viidatud.

Kasutatud allikate järjestus on järgmine:

1. raamatud – tähestikulises järjekorras;
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2. ajakirjad – tähestikulises järjekorras;

3. ajalehed – tähestikulises järjekorras;

4. internet – tähestikulises järjekorras;

5. programmid – tähestikulises järjekorras;

 1.10.1 Raamatud

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

Näide:

Elvisto,  T.,  Karik,  H.,  Nilson,  O.,  Saar,  A.  (1997).  Loodusõpetus  4.  klassile  2.osa.

Tallinn:Koolibri.

Howells, T. (2004). Maailma arhitektuuri meistriteosed. Tallinn: Kallup.

Tihane, R., Udrik, M. (2006). Rebasekasvatuse eripära. Tallinn: Avita.

Raamatute puhul, kus tiitellehel pole märgitud autoreid, asetatakse ilmumisaasta pealkirja

järele, seejärel väljaandmise koht ja kirjastus.

Näide:

Vabakasvatus. (1992). Tallinn: Eesti Õppekirjanduse Keskus.

Autorita  raamatu  puhul  kirjutatakse  koostaja  või  toimetaja  nimi  eestikeelsetes  töödes

üldiselt pealkirja ja ilmumisaasta järele koos lühendiga koost. või toim.

Näide:

Mis  on  koolilapsel  muret? (1997).  Toim.  Mehilane,  L.  Tartu:  Tartu  Ülikooli

Psühhiaatriakliinik.

 1.10.2 Artiklid teatmeteoses

Artikli nimetus. Ilmumisaasta. Teose nimetus kaldkirjas. Köide. Ilmumiskoht. Lehekülg (-

küljed).

Näide :
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Eesti. (1933). Eesti entsüklopeedia. 2. kd. Tartu. 521-671.

 1.10.3 Artiklid ajakirjas

Artikli autor. (Aasta). Artikli pealkiri kaldkirjas. Ajakirja nimetus, leheküljed.

Näide:

Kikas. S. (2005). Arvuti kui sõber. Arvutimaailm 4, 12-14.

Autorita artikli puhul on artikli pealkiri autori positsioonil

Näide:

Mesilaste ränne. (2005). Eesti Naine 6, 16-18.

 1.10.4 Artiklid ajalehes

Artikli autor, (Aasta, kuupäev). Artikli pealkiri kaldkirjas. Ajalehe nimetus, lehekülg.

Näide:

Merimetsa, M. (2007, jaanuar 15). Suusatamine parandab tervist. Eesti Ekspress., 15.

 1.10.5 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.

Näide:

Tomati ajalugu. [16.juuli 2013]

http://et.wikipedia.org/wiki/Tomat

Grotzinger, J. (2013). Marss lähivaates. National Geographic 7. [16. Juuli]

http://www.national-geographic.ee/ee/magazines/juuli_2013/marss_lahivaates/

NB! hüperlinkide vormindus ei tohi olla erinev  s.t. eemaldada tuleb sinine värv, alajoon,

kuid säilitada tuleb lingile vajutamise võimalus.
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 1.11 Lisad

Lisad paigutatakse töö lõppu ning pealkirjastatakse. Kui töös on rohkem kui üks lisa, siis

tuleb need nummerdada araabia numbritega vastavalt neile tekstis viitamise järjekorrale.

Pealkirja kohale lehekülje paremasse ülanurka kirjutatakse näiteks „Lisa 1”. tähesuurus 16

pt, kirjakuju  Times New Roman. Lühendit „nr” ei kasutata ja punkti ei panda. Iga lisa

peab algama uuelt leheküljelt.

Näide:
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