
INGLISE KEELE JA AJALOO VÕISTLUS „KEELEAEG“  
6. – 8. KLASS 2011-2012 
 
JUHEND  
Inglise keele ja ajaloo integreeritud üleriigiline võistlus „KeeleAeg“ toimub 2011/ 12. 
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 10. veebruar 2012. Lõppvooru edasipääsejad ja  
lõppvooru juhend avaldatakse 9. märtsil 2012 Viljandi Maagümnaasiumi kodulehel 
www.maagymnaasium.ee. Edasipääsejatele antakse teade edasi ka meilitsi.  
 
EELVOORU ÜLESANNE: 
 
LAULU TÕLKIMINE 
 
Õpilane tõlgib vastava eestikeelse laulu inglise keelde. 
 

- Laulud ja nende autorid on järgmised: 
• 6. klass –K. Murand  „Pesapuu“ 
• 7. klass – H. Runnel/ V. Toomemets „Maa tuleb täita lastega“ 
• 8. klass – Renè Eespere „Ärkamise aeg“ 

- Laulude sõnad ja noodid on juhendiga kaasas. 
- Laul peab olema lauldav originaalmuusikaga. 
- Õpilane peab laulu tingimata tõlkima st. ei tohi olla samale viisile loodud 
   uued sõnad. 

            - Soovitatav on koostööd teha muusikaõpetajaga. 
- Tõlgitud laulu vormistamisel kehtivad järgmised nõuded: 

1. Kirjastiilina kasutada Times New Roman suurus 12. 
 2. Reavahe peab olema 1-1,5. 

3. Laulu read peavad olema keskele joondus. 
-.Laulu tõlge salvestada WORD dokumenti. 
- Dokumendi nimeks märkida laulu pealkiri ning osaleja nimi.  
- Tõlgitud laul peab olema saadetud manusena järgmisele meili aadressile: 
keele.aeg@maagymnaasium.ee.  
- Meili pealkirjaks palume kirjutada laulu pealkiri ja osaleja nimi. Iga osaleja kohta   

palume saata eraldi kiri. 
- Meil peab sisaldama järgmisi andmeid etteantud järjekorras: 

1. Laulu autor ja pealkiri  
2. Õpilase nimi 
3. Kool 
4. Vanus ja klass 
5. Juhendaja nimi 
6. Juhendaja meili aadress 

 
 



LÕPPVOOR: 
Toimub Viljandi Maagümnaasiumis (Uueveski tee 1,Viljandi) 11. 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 Meenutades Eesti Vabariigi taastamist. 
 
Valida Eesti Vabariigi taastamisega seotud sündmus/sündmused ajavahemikust 1987 – 
1991(Balti kett, augustiputš, tankid Tallinnas, Toompea kaitsmine, fosforiidisõda, august 
1991, teletorni ründamine, maakonnas toimunud sündmus jne). 
 
Leida oma tutvusringkonnast, perekonnast, suguvõsast inimene/ inimesed meenutamaks oma 
osalust ja tundeid ühes või mitmes Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisega seotud 
sündmuses. Infot võib koguda intervjuu vormis. Esitluses tuleb kindlasti kasutada fotosid või 
muid sündmust sobivalt illustreerivat materjali. Esitluses on soovituslik kasutatud osalejate 
isiklikke fotosid. Kui neid ei juhtu olema, võib kasutada ajakirjanduses/raamatutes kasutatud 
pildi- või fotomaterjali. 
 

1) Ettekande üldine teema on „Meenutades Eesti Vabariigi taastamist“. 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. 

 
II ÜLESANNE 
 
Igale õpilasele antakse eestikeelne tekst Eestiga seotud ajaloolise isiku või sündmuse kohta (u. 
1 lk). Õpilane peab teksti läbi töötama ja vastama inglise keeles tekstiga seotud küsimustele 
etteantud aja jooksul.  
 
Küsimuste korral pöörduda korraldajate poole aadressil keele.aeg@maagymnaasium.ee 
 
Ootame rohket osavõttu! 
 
Korraldajad 
 
Margit Kirss   Viljandi Maagümnaasium 
Riina Kangro  Viljandi Maagümnaasium 
Heli Rahnu   Kildu Põhikool 
Gea Gutmann  Viljandi Maagümnaasium 
 







 


