SPORDIVÕISTLUSE (SPORDIÜRITUSE) RETSENSIOONI
KIRJUTAMISE JUHEND
Retsensioon – arvustus, arvamus – raamatu, teatrilavastuse, filmi, kontserdi, spordivõistluse
vms. kriitiline analüüs ja argumenteeritud hinnang.

Toetuspunktid retsensiooni kirjutamiseks:


Spordivõistluse aeg ja koht



Võistkondade (üksikalade puhul võistlejate) nimed ja lühitutvustus



Võistluse

kava

sisuline

iseloomustus

-

millisel

spordialal

võisteldi,

kas

võistlus/spordiüritus oli oma ülesehituselt huvitav jne.


Võistluse/spordiürituse analüüs - võistleja(te) tase, võistkondade puhul mängu tase
jne., üldine meeleolu ja õnnestumine.



Spordivõistluse

retsensiooni

kirjutades

tuleks

eelnevatele

punktidele

lisada

spordiväljaku/saali kvaliteet, võistlusvormid, spordiala sisu (väga lühidalt).


Isiklik arvamus kõigest nähtust, kuuldust, spordiala reeglitest, mis jäi arusaamatuks.
Retsensiooni kõige olulisem punkt.

Retsensiooni kirjutades ei tohi eelnenud punkte üks-üheselt võtta ja neile lihtsalt vastata. Need
on vaid mõned pidepunktid, mis retsensiooni ülesehitust ja sisu raamidesse aitavad panna.
Samuti ei pea ülaltoodud punkte (kõiki) käsitlema, vaid võib lähtuda ainult oma vaatenurgast.
Retsensioon peaks andma ülevaate neile, kes kirjeldataval spordivõistlusel või spordiüritusel
ei käinud. Seda võiks tinglikult nimetada ka ümberjutustuseks nähtust/kuuldust ning seda
peaks olema huvitav lugeda.
Nõutav retsensiooni pikkus on:
6. - 7. klass

150 - 200 sõna

8. - 9. klass

300 - 350 sõna

10. - 12. klass 450 - 500 sõna

Soovikorral võib lisada retsensioonile ka pilte spordivõistlusest või spordiüritusest osalenud
võistlejatest, võistkonnast, jne., mis on paigutatud lisalehtedele pärast retsensiooni teksti.
Külastatud spordivõistluse või spordiürituse pilet (juhul kui on piletiga sissepääs) tuleb
kleepida retsensiooni viimasele lehele.

RETSENSIOONI VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED


retsensioon vormistatakse eesti keeles, lauseehitus ja kirjavahemärkide kasutamine
tekstis peab vastama eesti keele reeglitele;



töö vormistatakse arvutil ning trükitakse A4 formaadis valge paberi ühele poolele
arvutikirjas Times New Roman 12-punktilise kirjasuurusega ja reavahega 1,5.
(6.-7. klass võib õpetajaga kokkuleppel esitada retsensiooni ka käsikirjaliselt);



tekst rööpjoondatakse (Justified), vasakust servast jäetakse tühjaks 3 cm ja paremast 2
cm, ülevalt ja alt 3 cm. Tekstis tähistab uue lõigu algust suurem reavahe (Paragraph
spacing before/after 6 pt), mitte taandrida;



kõik tööd algavad tiitellehega (lisa 1), millele märgitakse kooli nimi, töö pealkiri, töö
üldnimetus (retsensioon), töö autori ees- ja perekonnanimi, klass, õpetaja ees- ja
perekonnanimi, töö tegemise koht ja aasta;



töö kõik lehed nummerdatakse, tiitelleht võetakse nummerdamisel arvesse, kuid
lehekülje numbrit tiitellehele ei panda. Kõik järgnevad leheküljed nummerdatakse.
Lehekülje number pannakse lehekülje alumise serva keskele.



tööd esitatakse vasakult ülaservast klammerdatuna diagonaalselt lehe servaga (mitte
esitada kileümbrikutes ega kiirköitjates, samuti kirjaklambriga kinnitatult).
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