INGLISE KEELE JA AJALOO VÕISTLUS „KEELEAEG“
Lõppvõistluse juhend
6. – 8. KLASS 2013
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 esitlus/ ettekanne (võib olla
PowerPoint, aga ei pea) teemal
Rahvakalendri tähtpäevad minu suguvõsas
Lapsepõlv täna ja eile
1) Ettekande üldine teema on „.....................“. Mõelda oma esitlusele
sobiv/vaimukas/tabav alapealkiri.
2) Millist/milliseid sündmust/sündmuseid ettekanne tutvustab.
3) Kelle meenutuste põhjal ettekanne on koostatud.
4) Miks valiti allikaks just see isik/ need isikud.
5) Ettekandes kasutatud fotode valikut tuleb suuliselt põhjendada.
6) Oma arvamus – kas sain materjali kogumisel teada midagi uut, üllatavat või
ootamatut. Koostaja isiklikud tunded ja mõtted, mis tekkisid antud teema uurimisel.
7) Ettekandes peab olema kasutatud esimeses voorus võistlusele saadetud luuletus.
8) Esitluse pikkus 5-7 minutit.
9) Esitlus tuleb ette kanda lõppvoorus Viljandis.
10) Esitlus saata KeeleAeg meili aadressile keele.aeg@klk.vil.ee hiljemalt 6. aprilliks
ning võtta kaasa ka mälupulga peal.
Esitlust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
• Ettekande kujundus (materjalid, faktid, illustratsioonid) (Layout)
• Ettekande esitamise oskus (ladusus, selgus suulise teksti esitamisel, mitte slaididelt
mahalugemine) (Presentation)
• Keelelisus (sõnavara, grammatika, hääldus) (Language)
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 sõnaraamatu
abiga. Kokkuvõte tuleb suuliselt ette kanda žüriile. Kokkuvõtte pikkus on 80-100 sõna.
Kokkuvõtet hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
• Tekstist tähtsaima edasiandmise oskus
• Keelelisus (sõnavara, grammatika, hääldus, ladusus)
Lisaks auhindadele ning lõunasöögile pakume kõikidele lõppvõistlustele
pääsenutele ja nende juhendajatele pärast võistlust väikest meelelahutust.
Küsimuste korral pöörduda korraldajate poole aadressil keele.aeg@klk.vil.ee
Palume juhendajatel enda ja õpilase/õpilaste osalusest teavitada hiljemalt 15. märtsiks.
Samuti palume teada anda võimalikust ööbimise soovist.
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