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Loovtöö korraldamise põhimõtted 
 
 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks 

Põhikooli riikliku ja lihtsustatud õppekava järgi õppivate õpilaste puhul. Toimetulekuõppel 

õppivad õpilased ei soorita loovtööd. 

 

Loovtöö juhend on kättesaadav lasteaed-põhikooli kodulehel. 

 

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus rakendab õpilane iseseisva töö oskusi ja 

omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.  

 

Loovtöö on õppeaineid lõimiv ja lähtub läbivatest teemadest. Loovtöö võib olla õpilasuurimus, 

projekt, kunstitöö vmt. Loovtöö üldisema temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad 

õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt rühmatöö põhimõttel.     

 

1. Loovtöö liigid 

 

1.1 Õpilasuurimus 

Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö kirjutamine 

annab õpilastele esimese iseseisva uurimustöö kogemuse ning võimaluse tegeleda huvipakkuvate 

teemade ja probleemidega kas individuaalselt või koostöös kaasõpilastega. Uurimuse eesmärgiks 

on saada täpsemat teavet uuritava teema kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. 

Samuti aitab uurimustöö kaasa oskusele oma mõtteid edasi anda loogiliselt nii kõnes kui kirjas. 

 

Uurimustöö peaks olema valdavalt analüüsiva iseloomuga, olulisel kohal on töö autori järeldused, 

tõlgendused ja üldistused. 

 

1.2 Projekt 

Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö(ülesanne) vm ettevõtmine.  

 

Projekt  pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma ideid üksi või koos kaaslastega. 

Projekt annab korraldamiskogemust, juhtimis- ja meeskonnatöökogemust, algteadmisi eelarve 

koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. Projekti võib kaasata ka 

erinevaid loovtöö liike olenevalt projekti teemast, näiteks lühiuurimust, erinevaid õpilaste 

esinemisi, esitlusi, näituste korraldamist jm.  

 

1.3 Loovtöö kui kunsti-, puutöö, muusika- või kirjandusteos 

Loovtöö kätkeb endas uudseid, innovaatilisi ideid ning  on eneseteostusrõõmu pakkuv ja 

silmaringi avardav. Loovtöö võib olla nii praktiline töö kui ka vaimse idee kandja.  

 

Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur,  keraamika, 

videofilm, animatsioon, perfomance jne.   

 

Puutööd teostatakse õpilase poolt valitud puidumaterjalist. 

 

Loovtöö muusikateosena võib olla õpilase omalooming aga ka muusikateose esitamine. 
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Loovtöö kirjandusteosena võib olla õpilase omalooming või tõlketöö.  

 

Juhul, kui loovtöös kasutatakse fragmente teiste autorite loomingust, tuleb autorikaitse seadusest 

lähtudes viidata kasutatud teose autorile. 

 

1.4. Loovtöö ja olümpiaadid, konkursid  

Rahvusvahelisel või üleriigilisel olümpiaadil või konkursil märkimisväärse tulemuse saavutanud 

õpilase loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui lisandub kirjalik osa ning tulemuste kaitsmine. 

 

2. Loovtöö läbiviimise etapid 

 Õpilane läbib valikaine kursuse „Õpilasuurimuse alused“. 

 Õpilane osaleb 7. klassis kooli loovtööde kaitsmisel IV perioodi viimasel nädalal. 

 Õpilane osaleb teemalaadal mai esimesel nädalal ning valib loovtöö valdkonna. 

 Õpilane saavutab esmased kokkulepped juhendajaga mai viimaseks nädalaks. 

 Direktor kinnitab I perioodi lõpus käskkirjaga loovtöö üldise korralduse koordineerija, 

kelle ülesandeks on loovtöö koostamisprotsessi juhendamine ja jälgimine; õpilased, kes 

loovtöö sooritavad. 

 Õpilane esitab asutuse blanketil 8. klassi I perioodi lõpuks loovtöö projekti, kus toob välja 

teema, eesmärgi, esialgse plaani, kasutatavad materjalid ja planeeritava tulemuse (Lisa 1) 

 Direktor kinnitab I perioodi lõpus käskkirjaga loovtööde teemad ja juhendajad. 

 I vahekokkuvõte tööst tehakse jaanuari viimasel nädalal. 

 II vahekokkuvõte tööst tehakse märtsi teisel nädalal. 

 Valmis töö esitatakse aprilli alguses.  

 Hiljemalt 2 nädalat enne loovtöö kaitsmist kinnitab direktor käskkirjaga loovtööde 

kaitsmise aja ja hindamiskomisjoni liikmed. 

 Kaitsmine toimub IV perioodi viimasel nädalal.  

 

3. Õpilaste juhendamine 

 

Juhendamine toimub vastavalt vajadusele, juhendamise ajad lepitakse juhendajaga eraldi kokku. 

Õpilasel on õigus saada abi kõikidelt aineõpetajatelt võimalusel ainetundide ajal või 

kokkuleppelistel konsultatsiooniaegadel. Suurem osa on iseseisval tööl. 

 

4. Loovtöö vormistamine 

 

Loovtöö vormistamise nõuded on välja toodud LISA 3. 

 

5. Loovtöö esitlemine ja kaitsmine 

 

Loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kes on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale 

nõuetekohaselt vormistatud loovtöö kirjaliku osa ja praktilise töö kirjelduse. Mitme autori puhul 

osalevad loovtöö kaitsmisel kõik rühma liikmed. Loovtööd esitletakse suulise ettekandena, 

rühma puhul on iga liikme ettekande aeg 10-15 minutit. Kokku on suulise ettekande ajaks 

rühmale ette nähtud maksimaalselt 45 minutit. Ettekanne on kokkuvõttev ettevalmistatud esitlus 

(nt PowerPointis vm). Praktiline osa on valmiskujuline (eelnevalt valmis tehtud) või kohapeal 

teostatav. Loovtöö kaitsmised toimuvad 8.klassi IV perioodi lõpus, korduskaitsmine kokkuleppel. 

Töö tuleb komisjonile esitada 2 nädalat enne kaitsmist. 

 

 

6. Loovtöö  hindamine 
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Töö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta, kujundada kriitilist 

suhtumist, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut.  

 

Kaitstud loovtööle antakse hinnang „arvestatud“. Ebaõnnestunud kaitsmise korral viib õpilane 

loovtöö nõuetele vastavaks ja kaitseb uuesti. 

 

Hinnangu saavad kirjalik töö, praktiline osa ja esitlus, mille põhjal annab 3-liikmeline 

hindamiskomisjon koondhinnangu. Hindamiskomisjoni kuuluvad loovtöö juhendaja, 

klassijuhataja ja aineõpetaja. Rühmatöö puhul saab iga liige individuaalsed hinnangud. 

 

Hinnang antakse teemale vastavuse eest, töö mahule ja loogilisele ülesehitusele, ajakava 

järgimisele, vormistuse korrektsusele, esitluse käigule, esitlusel peamise väljatoomise eest, 

näitlikustamisele, kontaktile kuulajatega, praktilise osa teostuse ja üldmulje eest. Hindamisel 

täidab iga komisjoni liige iga õpilase kohta hinnangulehe (Lisa 2). 
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LISA 1 Loovtöö projekt 

LOOVTÖÖ PROJEKT 

 

 

Teema: 

 

 

Eesmärk: 

 

 

Esialgne tegevuskava: 

 

 

 

 

 

Planeeritavad vahendid: 

 

 

 

Kasutatav kirjandus: 

 

 

 

Planeeritav tulemus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilane 

 

 

Juhendaja Lapsevanem Direktor 

 Alllkiri 

 

 

 

Allkiri Allkiri Allkiri 

Kuupäev  

 

 

Kuupäev 

 

Kuupäev  Kuupäev 

 

 



Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool 

LISA 2 Loovtöö hinnanguleht 

Loovtöö koostanud õpilase nimi ……………………………….. 

Loovtöö komisjoni liikme nimi ………………………………… 

Loovtöö hindamine …………………. (kuupäev) 

Vastavus 

teemale 

Töö 

maht 

 

Loogiline 

ülesehitus 

Keeleline 

korrektsus 

(õigekiri, 

lauseehitus) 

Vormistuse 

korrektsus 

Iseseisvus ja/ 

või 

koostööoskus   

Ajakava 

järgimine ja 

õigeaegne 

esitamine 

 

 

   

 

   

Esitluse hindamine …………………………….. (kuupäev) 

Esitluse käik ja 

loogika 

 

Peamise 

väljatoomine 

Esitluse 

näitlikustamine  

Kontakt 

kuulajatega, 

oskus vastata 

lisaküsimustele 

Teema 

valdamine 

 

 

    

KOONDHINNE: 

komisjoniliikme allkiri: 
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LISA 3 Loovtöö vormistamine 

 
Loovtöö vormistatakse A4 lehtedele kahepoolselt ja köidetakse kiirköitjasse või esitatakse 

elektrooniliselt. 

 
Loovtöö koosneb järgmistest punktidest: 

 
● Tiitelleht 

● Sisukord 

● Sissejuhatus 

● Teoreetiline taust 

● Praktilise töö kirjeldus 

● Kokkuvõte 

● Kasutatud kirjanduse loetelu 

● Lisad 

 

 
Tiitellehel peavad olema välja toodud järgmised punktid: 

 
● Õppeasutuse nimi (ülaserva keskel, suurtähed, fondi suurus 12 pt) 

● Koostaja ees- ja perekonnanimi (lehe keskel), mis paikneb tiitellehel ⅓ kõrgusel 

pealkirja kohal 

● Loovtöö pealkiri (keskel koos koostaja nimega samas lõigus, paksus kirjas, 14 pt) 

● Töö nimetus (keskel, väikses kirjas, pealkirja ja nimega samas lõigus) 

● Juhendaja ees- ja perekonnanimi (lehe paremal serval) 

● Juhendaja väljatoomisel koolonit ei kasutata ning, kui juhendajaid on mitu tuleb 

kirjutada nende nimed alla eraldi reale ning sõna ´´Juhendajad´´ kirjutatakse ainult 

esimese juhendaja nime ette 

● Töö kaitsmise koht ja aasta (lehe alaserval keskel) 

● Punkti, leheküljenumbrit tiitellehel ei kasutata 

 
Tiitellehe kirjastiil on: Times New Roman. Tiitellehe näidis on toodud Lisas 4. 

 
Sisukord 

 
Sisukord lisatakse tiitellehe järgselt. Kõik alljaotused esitatakse sisukorras vastavalt töös 

toodud pealkirjade, alapealkirjade ja leheküljenumbritega. Sisukorda, sissejuhatust, 

kokkuvõtet ning kasutatud allikaid ja lisasid ei nummerdata. Sisukord koostatakse automaatselt 

tekstitöötlusprogrammiga. 

 
Sisukorra näidis on toodud Lisas 5.



 

Sissejuhatus 

 
Sissejuhatus on kuni 1 lk pikk, milles õpilane kirjeldab oma huvi uuritava valdkonna kohta. 

Toob välja tähelepanekud, mille põhjal antud teema valik sai tehtud. Sealhulgas tuuakse välja 

ka töö eesmärk, töö sisu ja selle lühitutvustus ning inimesed, kes toetasid töö valmimist. 

 

 
Loovtöö vormistus: 

● Loovtöö pikkuseks individuaalse töö puhul on 10-15 lehekülge ning rühmatöö puhul 

15-25. 

● Loovtöö vormistatakse kirjastiiliga: Times New Roman, suurusega 12 pk. 

● Reavahe töö vormistamisel on 1.5. 

● Teksti joondamisel kasutatakse rööpjoondust. 

● Lehekülje vasakusse serva jäetakse 3 cm, paremasse serva 2 cm ning üla- ja alaserva 

2,5 cm laiune veeris. 

● Iga uus pealkiri algab uuelt lehelt. 

● Pealkirjad joondatakse vasakule ning tähistatakse araabia numbritega nagu nt: 1.,1.1 

pealkirja nimetus jne. 

● Pealkirjade suurus on 14 pk ning vasakjoondusega, paksus kirjas (Bold). 

● Alapealkirjade suurus on 12 pk ning vasakjoondusega, paksus kirjas (Bold) 

● Töö nummerdatakse - tiitellehel nummerdust ei kasutata, number lisatakse lehekülje 

alumisse ossa, keskele. 

 
Kokkuvõte 

 
Kokkuvõttes annab õpilane ülevaate oma töö eesmärgist, töö sisust ja protsessist ning 

hinnangust tehtud tööle. Kokkuvõtte kirjutamisel tuleb jälgida sissejuhatuse ja kokkuvõtte 

omavahelist sobivust, et nad moodustaksid omaette tervikliku ülevaate. Soovituslikuks 

pikkuseks on kuni 1 lk. 

 
Viitamine 

 
Tekstisisene viide (raamatud) 

 
Viidatakse: Autori(te) perekonnanimi ja eesnime initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. 

Ilmumiskoht: Kirjastus 

 
Näide: Heidmets, R. (2013). Animaõpik. Tallinn: Koolibri. 

 
Internetiallikas 

 
Viidatakse: Allikas. Pealkiri. Loetud kuupäeval. Interneti allikas.



 

Näide: Moodnekodu. Puiduliikide ABC: millist puitu, millisel otstarbel kasutada - plussid ja 

miinused. Loetud kuupäeval 21.03.22 

https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/76291545/puiduliikide-abc-millist-puitu-millisel-otstarb 

el-kasutada-plussid-ja-miinused 

 
Artikkel ja ajakirjad 

 
Viidatakse: Autori(te) perekonnanimi ja eesnime initsiaal(id). (Kuupäev). Pealkiri. 

Kogumik/ajakiri. Loetud kuupäeval. Interneti allikas. 

 
Näide: Smertina-Mäeorg, A. (21.10.22). Praktikali ökosüsteem. Õpetajate Leht. Loetud 

kuupäeval 25.10.22. https://opleht.ee/2022/10/praktikali-okosusteem/ 

 

 
Joonealune viitamine 

 
Joonealusel viitamisel tuleb dokumendis autorile refereerimine lõpetada ning lisada punkt. 

Seejärel valida tegumiribalt sisesta ning allmärkus (ctrl+alt+f). Seejärel ilmub automaatselt 

teksti järgselt number ning ka vastav joonealune numbriga koht, kuhu sisestada kasutatud 

allikas. 

 

 
Näidis: 

 

 

 

https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/76291545/puiduliikide-abc-millist-puitu-millisel-otstarbel-kasutada-plussid-ja-miinused
https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/76291545/puiduliikide-abc-millist-puitu-millisel-otstarbel-kasutada-plussid-ja-miinused
https://opleht.ee/2022/10/praktikali-okosusteem/


 

Jooniste ja tabelite vormistamine 

 
Joonised võivad olla diagrammid, graafikud, joonistused, kaardid, skeemid, kujundid või fotod. 

Joonist võiks kindlasti kasutada ainult siis, kui see täiendab teoreetilises osas kirjutatavat teksti, 

muutes selle lugejale arusaadavamaks. Kui õpilane peab joonist vajalikuks, tuleb valida töösse 

sobiv joonise liik. Jooniseid on võimalik kujundada ka arvutiprogrammi abil. Viitamisel tuleb 

kindlasti näidata joonise number, mis eraldatakse muust tekstist tavaliselt ümarsulgudega nagu 

näiteks (vt joonis 2.1) 

 
Näide: 

 
Joonis 1. Meeste ja naiste jaotumine vanusegruppidesse (Viljus 2015: 4) või Joonis 1. Meeste 

ja naiste jaotumine vanusegruppidesse: kus m on mehed ja n on naised (Viljus 2015: 4) 

 

 

 

 

Tabelid 

 
● Tabelid võimaldavad esitada arvandmeid 

● Suured tabelid tuleks paigutada lisadesse 

● Tabel peab asuma pärast tekstis olevat esmast viidet tabelile 

● Tekstist tuleb tabel eraldada ühe tühja reaga 

● Tabelid tuleb nummerdada araabia numbritega ja lisada pealkiri 

● Kui tabeleid on alla 10, sobib nummerdada tabelid järgmiselt - Tabel 1. ja pealkiri



 

● Tabelid joondatakse vasakule ning, kui tabel on mahult suur, tuleb see paigutada 

landscape 

● Erinevatest allikatest saadud tabelkid tuleb viidata (viide vormistatakse tabeli 

pealkirja lõppu samasuguselt nagu viitamisega tekstis. 

● Autori poolt arvutatud andmed tuleb samuti viidata, et need on autori enda koostatud 

ning selle viide vormistatakse tabeli pealkirja lõppu. 

 
Näide 1 

 

 

 

 
Näide 2 

 

 
Tabel 1. Tegevuskava. Christiano Aifa. 

 

 
 

Kuupäev Tegevus Sisu 

10.10.22 Tööõpetuse tunnis 

tooli lihvimine 

Tooli lihvimisel kasutasin 

80 ja 120 karedusega 

liivapaberit. 



 

LISA 4 Tiitellehe näidis 
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Albert Kristjan Riipulk 

 

2D ANIMATSIOON UUDISHIMULIK BOB 
 

Loovtöö 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: Karin Paumer 

 

 

 

 

 

 

 
Tallinn 2022



 

LISA 5 Sisukorra näidis 

 

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS 3 

1. ANIMATSIOONIST 4 

1.1 Animatsiooni liigid ja nende kirjeldus 4 

2. LÜHIFILMI LOOMISE KIRJELDUS 8 

2.1 Lühifilmi idee 8 

2.2 Peategelaste iseloomustus 8 

2.3 Lühifilmi tööprotsess 8 

2.4 2D animatsiooni järeltöötlus 9 

KOKKUVÕTE 11 

KASUTATUD ALLIKAD 12 
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