INGLISE KEELE JA AJALOO VÕISTLUS „KEELEAEG“
6. – 8. KLASSILE
JUHEND
Inglise keele ja ajaloo integreeritud üleriigiline võistlus „KeeleAeg“ toimub 2012./ 2013.
õppeaastal kahes voorus.
Osalema on oodatud 6., 7. ja 8. klassi õpilased.
Võistlus on individuaalne.
EELVOOR:
Osavõtjate arv eelvoorus ei ole piiratud. Lõppvooru kutsutakse 12-liikmelise žürii poolt
eelvoorust välja valitud 10 paremat igast vanuserühmast, keda ei järjestata pingeritta.
Eelvooru töö esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2013. Lõppvooru edasipääsejad ja
lõppvooru juhend avaldatakse 25. veebruaril 2013 Viljandi Kesklinna Kooli kodulehel
www.klk.vil.ee. Edasipääsejatele antakse teade edasi ka meilitsi.
EELVOORU ÜLESANNE:
Luuletuse kirjutamine
Õpilane kirjutab 8.-12. realise inglise keelse luuletuse valides teemaks ühe järgnevast:
•
•

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine minu suguvõsas
Lapsepõlv täna ja eile

Luuletus peab olema kasutatud oma lõppvooru võistlustöös – esitluses.
Luuletuse esitamise kehtivad järgmised nõuded:
• Kirjastiilina kasutada Times New Roman suurus 12.
• Reavahe peab olema 1-1,5.
• Luuletuse read peavad olema keskele joondus.
• Luuletus salvestada WORD dokumenti.
• Dokumendi nimeks märkida luuletuse pealkiri ning osaleja nimi.
• Luuletus peab olema saadetud manusena järgmisele meiliaadressile:
keele.aeg@klk.vil.ee.
• Meili pealkirjaks palume kirjutada osaleja nimi ja klass. Iga osaleja kohta
palume saata eraldi kiri.
• Meil peab sisaldama järgmisi andmeid etteantud järjekorras:
1. Luuletuse pealkiri
2. Õpilase nimi
3. Kool
4. Vanus ja klass
5. Juhendaja nimi
6. Juhendaja meili aadress

LÕPPVOOR:
Toimub Viljandi Kesklinna Koolis (Uueveski tee 1,Viljandi) 8. aprillil 2012.
Täpsem ajakava ja kellaajad selguvad hiljem.
I ÜLESANNE
Kõikidel eelvoorust edasipääsenutel on tarvis koostada inglise keelne esitlus/ ettekanne (võib
olla PowerPoint, aga ei pea) vastavalt eelvoorus kirjutatud luuletuse teemal.
• Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine minu suguvõsas.
Õpilane võib teha lühiuurimuse ja kirjeldada, milliseid rahvakalendri tähtpäevi
peres/suguvõsas tähistatakse. Mida tehakse (ühised mängud, laulud,
kindlad
traditsioonid/rituaalid või esemed, mida ainult kindlatel tähtpäevadel kasutatakse),
traditsioonilised toidud jne. Esitlusse võib lisada fotosid esemetest, toitudest, kaunistustest
jne.
NB! Uurida just rahvakalendri tähtpäevi.
• Lapsepõlv täna ja eile.
Õpilane võrdleb oma lapsepõlve ema/isa lapsepõlvega. Võrrelda võib näiteks vaba aja
sisustamist, hobisid, mänguasju, toitu, riiete hankimist/ostmist, mänge, lasteaias käimist,
lastelaule jne.
Ettekande üldised kriteeriumid:
• Ettekande üldine teema on „.....................“. Mõelda oma esitlusele
sobiv/vaimukas/tabav alapealkiri.
• Ettekandes kasutada 1. voorus võistelnud oma luuletust.
• Millist/milliseid sündmust/sündmusi ettekanne tutvustab.
• Kelle meenutuste põhjal ettekanne on koostatud.
• Ettekandes kasutatud fotode valikut tuleb suuliselt põhjendada.
• Oma arvamus – kas sain materjali kogumisel teada midagi uut, üllatavat või
ootamatut. Koostaja isiklikud tunded ja mõtted, mis tekkisid antud teema
uurimisel.
Esitlus kantakse ette lõppvoorus 8. aprillil Viljandis žüriiliikmetele.
II ÜLESANNE
Igale õpilasele antakse eestikeelne tekst Eestiga seotud ajaloolise isiku või sündmuse kohta
(u. 1 lk). Õpilane peab teksti läbi töötama ja koostama inglisekeelse kokkuvõtte, mis tuleb
suuliselt ette kanda züriiliikmetele. Kokkuvõtte tegemisel võib kasutada sõnaraamatut.
Kokkuvõtte pikkus on 80-100 sõna.
Hinnatakse teksti sisust arusaamist, kokkuvõtte tegemist oma sõnadega ja selle suulist edasiandmise oskust ning keelelist korrektsust.
Küsimuste korral pöörduda korraldajate poole aadressil keele.aeg@klk.vil.ee
Ootame rohket osavõttu!
PS! KeeleAjast osavõtt võib olla ka põhikooli õpilase kohustuslik loovtöö kui kool seda
aktsepteerib.
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