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Referaadi osad

 tiitelleht;

 sisukord; 

 sissejuhatus;

 sisu;

 kokkuvõte;

 kasutatud materjalid.



Tiitelleht -

referaadi esimene leht 

 Kirjastiil on Arial.

 Kooli nimi esimesel real, keskel, kirja suurus 12.

 Pealkiri keskel, kirja suurus 20.

 Töö liik keskel pealkirja all, kirja suurus 16.

 Koostaja nimi ja klass alumise kolmandiku 
alguses, paremal, kirja suurus 16.

 Kirjutamise koht ja aeg on viimasel real, keskel, 
kirja suurus 12.

NÄIDIS 

https://docs.google.com/document/d/1bRHGWaGkQL7m6xsG4gkpzrE8fp4BIKBO1konuRUZDBM/edit?usp=sharing


Sisukord –

referaadi teine leht

 Loo pärast sisu valmimist.

 Tee automaattabelina.

MS Office Wordis videojuhend

Viited – Sisukord – Automaattabel 1

References – Table of Contents – Automatic Table 1

LibreOffice Writeris videojuhend

Lisamine – Registrid ja sisukorrad – Register või Sisukord

Insert – Indexes and Tables – Indexes and Tables

https://www.youtube.com/watch?v=uGq-2imgBb4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Eljukd_vWLw&feature=youtu.be


Sissejuhatus –

referaadi kolmas leht

 Põhjenda, miks valisid antud teema.

 Ava sisu, millest töö kirjutatakse. 

 Anna ülevaade kasutatud allikatest.

 Ei sisalda pilte. 

 Ei nummerdata.



Sisu (1)

 2-3 peatükki, mille all alapeatükid;

 sisu autori arvamuse ja emotsioonideta;

 tekst lõikudena.



Sisu (2) –

illustratsioonid

 Sobivad referaadi teemaga.

 Lähtu autoriõigustest.

 Viita kasutatud allikates.

 Pildi alla pealdis (vt 

näidist).

 Joonda vasakule.

 Pildi suurust muuda 

nurgast.

NÄIDIS

Joonis 1. Saarpuu 2012



Referaadi vormindus (1)

 A4 formaat, vertikaalne (Portrait) asetus;

 uus peatükk uuelt lehelt;

Lisa - Leheküljepiir (Insert – Page Break)

 nummerdatud leheküljed (va tiitelleht);

 leheküljenumber dokumendi jaluses keskel;

 leheküljenumber Times New Roman ja kirja suurus 12.

MS Office Wordi juhend nummerdamiseks

LibreOffice Writeri juhend nummerdamiseks

http://youtu.be/VtVMvjOLsOA
https://www.youtube.com/watch?v=VtVMvjOLsOA&feature=youtu.be


Referaadi vormindus (2) –

lõigud

 kirjastiil Times New Roman;

 kirja suurus 12;

 rööpjoondus;

 reavahe 1,5;

 lõiguvahe pärast lõiku 6;

 lõikude vahel tühi rida;

 lõigud taandreata.



Referaadi vormindus (3) –

pealkirjad

 Peatüki pealkiri laad Pealkiri 1 (Heading 1);

 alapeatükkide pealkiri Pealkiri 2 (Heading 2);

 kirjastiil rasvane (Bold) ja Arial;

 kirja suurus 16;

 vasak joondus;

 pealkirja ja lõigu vahel tühi rida;

 pealkirja lõpust puudub punkt;

 pealkirjad nummerdatakse (va sisukord, 
sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud materjalid).



Kokkuvõte –

referaadi eelviimane leht

 Järeldus sissejuhatuse põhjal: 

Mida õppisid seda referaati tehes? 

Mida said teada antud referaadiga?

 Arvamuse avaldamine:

Mida arvatakse valitud teemast?

Kuidas töö õnnestus? 

 Ei sisalda uut infot, viiteid allikatele ega pilte.



Kasutatud materjalid (1) –

referaadi viimane leht

 Rohkem allikaid, väärtuslikum töö.

 Sisaldab iga töös kasutatud allika viidet.

 Teksti sees viitamine alates 7. klassist.

 Autoriga allikad on usaldusväärsemad.

 Allikaid ei nummerdata loetelus.

 Tähestikulises järjekorras.



Kasutatud materjalid –

viitamine (2)

 Kirjalikud allikad:

raamatud, õpikud

Autor (aasta) Pealkiri. Ilmumiskoht: kirjastus

NÄIDE Kaasik, K. (2013) Matemaatika õpik 6. klassile I osa. 
Tallinn: Avita

artiklid

Autor (aasta) Artikli pealkiri. Ajakirja nimi, ajakirja 
number, leheküljenumber.

NÄIDE Jüssi, F. (2010) Sõnajalad. Loodusesõber, 3, 6.



Kasutatud materjalid –

viitamine (3)
 Internetiallikad:

autoriga

Autor (aasta) Pealkiri. Loetud: http://www

NÄIDE

Ninn, E. (2012) Millised on küüliku eripärad koduloomana. 
Loetud: http://tarbija24.postimees.ee/813194/millised-on-
kuuliku-eriparad-koduloomana

autorita – kodulehekülje nimi

NÄIDE 

Imeline Teadus (2017) Inimkonna esimene tähereis. Loetud: 
http://www.imelineteadus.ee/uudised/2017/02/23/meie-
esimene-tahereis



Kasutatud materjalid –

viitamine (4)

 Illustratsioonid – nummerdus vastavalt 

järjekorrale (joonis 1, joonis 2 jne)

Autor (aasta) Pealkiri [joonis 1]. Loetud: http://www

NÄIDE

Saarpuu, K. (2012) Küülik [joonis 1]. Loetud: 

https://drive.google.com/file/d/0B0BXPmcvhakmbFRHc

i11cU5hVTA/view?usp=sharing



Juhendis kasutatud materjalid

Gustav Adolfi Gümnaasium. Referaadile esitatavad nõuded 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 2.-4. klassis. Loetud: 

http://www.gag.ee/sites/default/files/Tiivi/Referaatide%20

no_uded%202.-4.%20klass%20(dets%202014).pdf

Taliaru, K., Niggulis, T. (2016) Referaadi koostamise juhend II 

ja III kooliastmele. Loetud: 

http://www.real.edu.ee/failid/referaat_Reaalkool.pdf

http://www.gag.ee/sites/default/files/Tiivi/Referaatide no_uded 2.-4. klass (dets 2014).pdf
http://www.real.edu.ee/failid/referaat_Reaalkool.pdf


Põnevaid referaate!


