
Loovtöö raport –
puust ette ja punaseks

Reelika Väli

Nissi Põhikool 2023



Tiitelleht

Tiitellehet tehakse 
kirjalike tööde 

juhendi järgi (lk 1)

Töö liik on
loovtöö raport.

Kontrolli õigekirja 
mitu korda, eriti 
tiitellehel olevaid 

nimesid!

https://nissikool.ee/wp-content/uploads/2022/03/Nissi_Pohikooli_kirjalike_toode_juhend_2022.pdf
https://nissikool.ee/wp-content/uploads/2022/03/Nissi_Pohikooli_kirjalike_toode_juhend_2022.pdf


Sisukord

Lisatakse 
töösse KÕIGE 
VIIMASENA!

Luuakse 
automaatse 

tööriista abil.

Lisad võib 
kirjutada selle 
alla tekstina.



Sissejuhatus 

Teema valiku 
põhjendus

• Miks see teema 
sind kõnetas? 

• Kas sul on olnud 
varasem 
kokkupuude või 
huvi teema vastu? 

Töö eesmärk

• Mida soovisid töö 
käigus valmis saada, 
õppida, kogeda, aru 
saada, milles end 
proovile panna, 
kellelegi õpetada 
või tutvustada?

• Ma tahtsin õppida…

• Ma soovisin teada 
saada…

Eesmärgi 
saavutamiseks 
valitud võtted

• Millistest 
sammudest töö 
tegemine koosnes?

• Kirjuta hästi lühidalt 
ja ülevaatlikult, sest 
töö sees selgitad 
pikemalt.

Töö valmimisele 
kaasa aidanud isikute 

tänamine

• Viisakas on tänada 
kõiki neid, kes on 
olnud abiks. 

• Nt juhendajat, 
vanemat, sugulast, 
peretuttavat, 
koolivälist 
juhendajat jne. 

• Pane kirja just 
need, kellel on 
oluline panus.



Põhiosa

Ülevaade loovtöö käigus 
valminud eseme(te), töövõtete 

ja/või materjalide ajalooline 
või teoreetiline taust

Sissejuhatuses nimetatud 
eesmärkide selgitus

Töö valmimise protsess

Mitmekesi tehtud töö
puhul igaühe panus.

Nt kus ja millal on neid esemeid ja7või materjale ja/või töövõtteid kasutatud ja kus praegu kasutatakse.
Vajalike terminite selgitus.
Ära takerdu Vikipeediasse. Kasuta erinevaid allikaid (raamatud, ajakirjad, veebiväljaanded) ja viita!

Kuidas töö eesmärgid on sinuga seotud? 
Miks eesmärgid on olulised sulle või kellelegi teisele.
Sinu varasem huvi töö teema vastu. Soov midagi oma koju valmistada. Täita mõni oma unistus vms. Soov kedagi aidata.
Vajadus mingi teema kohta teadlikkust suurendada. Huvi midagi välja uurida.

Millistest sammudest töö tegemine koosnes (Mida sa esmalt tegid? Ja siis? Ja seejärel? Ja siis veel?)
Mis oli raske? Kuidas sellest üle said? Millega rahule jäid? Mis sulle kõige enam rõõmu valmistas? Mida oleks pidanud teisiti
planeerima? Mis ebaõnnestus? Mida oleksid saanud teisiti teha? Sinu isiklik õpikogemus on tähtis!
Milliseid materjale kasutasid? (Kui tegid kulutusi, too välja millele kui palju kulus.)
Milliseid töövõtteid kasutasid? Milliseid meetodeid kasutasid?

Kui tegid tööd kahe- või kolmekesi, aga raport on ühine, siis selgitage iga etapi juures, kes mida tegi.
Hindamiskomisjon peab igaühe panusest selgelt aru saama.

NB! Põhiosa ei ole pealkiri.
Pealkirjad valid lähtuvalt oma
teemast ja tegevustest.



Kokkuvõte

Kokkuvõte on oma 
tegevuse 

lühianalüüs. Uusi 
fakte ei lisata.

Kas töö alguses 
seatud eesmärk 
täitus (täielikult, 

osaliselt)?

Mida sa töö käigus 
õppisid, kogesid, 

mõistsid?

Kas kõik läks 
plaanipäraselt?

Mis läks teisiti kui 
plaanitud? Mida sa 

sellest õppisid?

Kas ajakava 
jälgimine õnnestus?

Millised olid 
raskused?

Milliseid mõtteid, 
küsimusi või ideid 
said tulevikuks?



Kasutatud 
kirjandus

Kõik allikad, mida töö tegemiseks kasutasid 
kantakse kasutatud kirjanduse loetellu.

Hästi valitud allikad tõstavad sinu töö 
väärtust.

Allikad vormindatakse kasutatud kirjanduse 
juhendi järgi.

Iga allika puhul lisatakse töö teksti ka 
tekstisisene viide.



Lisad

Lisad ei ole kohustuslikud. Mõnel tööl neid ei ole.

• Joonised

• Skeemid

• Plaanid

• Mahukam pildimaterjal (kui pilte on töö tekstiga võrreldes palju, paiguta lisana töö 
lõppu)

• Märkmed

• Intervjuud

• Jne

Lisadesse sobivad:



Pildimaterjal Kui pilte või jooniseid 
pole palju võib lisada 

need töö sisse.

Paigutamisel tuleb 
järgida kirjalike tööde 

juhendi nõudeid.

Igal pildil on allkiri.

Graafiline materjal 
nimetatakse joonisteks, 
kui neid on üle ühe siis 

ka nummerdatakse.

Võõraste piltide puhul 
viidatakse pildi allkirjas 

autorile ja allikale.

Töö sees viidatakse 
sobivas kohas pildile, 

näiteks (Joonis 3).
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