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Ülesanne 1. Tekstitöötlus (30 punkti) 

Leia  Miksikese keskkonnast (www.miksike.ee) lugu „Unistuste kool“  ja kopeeri antud lugu 

tekstidokumenti.  

1. Kujundada tekst järgmiselt: 

a. paiguta paber horisontaalselt 

b. joonda pealkiri keskele, kirjastiil Arial, rasvane kiri, tähesuurus 16 pt 

c. pealkirja alla lisa loo autori nimi, kasuta vasakjoondust, kirjastiil Georgia, 

tähesuurus 11 pt 

d. vorminda tekst kasutades kirjastiili Arial ja tähesuurust 12 pt 

e. joonda tekst rööpselt 

f. lehekülje veeristeks sea ülevalt ja alt 2 cm ning vasakult ja paremalt 3 cm.  

2. Leia Internetist sobiv pilt, mis sobiks selle loo juurde ning  lisa see loo lõppu. Pilt 

paiguta nii, et see oleks teksti sees. Pildi alla kopeeri Interneti aadress, kust pildi 

leidsid. 

3. Lisa loo lõppu pealkiri „Minu unistuste tunniplaan“ ja koosta oma unistuste 

tunniplaan. Vajadusel lisa juurde ridu. 
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4. Lehe päisesse paremale lisa oma nimi. Lehe jalusesse lisa oma kool ja klass ning 

õpetaja nimi (2 reana). Dokumendi päises ja jaluses olev tekst vorminda kasutades 

kirjastiili Times New Roman ja kirjasuurust 10 pt. 

5. Kogu töö peab mahtuma kahele A4 leheküljele. 

Salvesta dokument nimega perekonnanimi_unistustekool. 

 

Ülesanne 2. Internetiviktoriin (30 punkti) 

Leia Internetist vastused järgmistele küsimustele ning lisa juurde internetiaadress, kust 

vastuse leidsid. Vastused vormista tekstidokumendina, mille pealkirjaks on Internetiviktoriin. 

Kogu tekst vormista kirjastiiliga Times New Roman, kasutades tähesuurust 12 pt ja reavahet 

1,5. 

1. Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab 2012/2013. õppeaastal mitu õpilaskonkurssi, millest 

kutsutakse kõiki osa võtma. 

http://www.miksike.ee/


Maakondlik informaatikaolümpiaad  
9.märtsil 2013 Paide Gümnaasiumis    4.-5. klassile 

 

 

a) Loetle 2012/2013. õppeaasta konkursside valdkonnad. 

b) Millal ja kus toimub õpilaskonkursside auhinnaüritus? 

c) Mis on õpilaskonkursside peaauhind? 

2. Aasta 2013 on Eestis kuulutatud kultuuripärandi aastaks. 

a) Mis on kultuuripärandiaasta juhtlause? 

b) Loetle pärandkultuuriaasta läbiviimisse on kaasatud valdkonnad. 

c) Järvamaal tähistatakse kultuuripärandi aastat nii, et igal kuul on pärandiaasta 

keskmes üks maakonna omavalitsus, kus tutvustatakse paikkonnas väärtustatud 

kultuuripärandit. Koosta loetelu kuude lõikes  omavalitsustest, kes ja millal oma 

kultuuripärandit tutvustavad. 

3. Tartu Seikluspark avas oma uksed 20. juunil 2012. (Suvel Tartu Seikluspark – talvel 

O’Neill Talvemaa). 11. märtsil on 4. klassi õpilastel plaan külastada O’Neill 

Talvemaad. 

a) Kus asub O’Neill Talvemaa? 

b) Millal on ta talvel avatud? 

c) Millega saab seal talvel tegeleda? 

d) Millistel radadel saab õpilane osaleda, kui tal on 15 eurot Talvemaa 

külastamiseks? 

4. Õpilased peavad lugema järgmisi raamatuid: „Üle linna Vinski“, „ Hundikoer Roi“ ja  

„Röövlitütar Ronja“ . 

a) Kes on nende raamatute autorid? 

b) Mitu neid raamatuid on Paide Lasteraamatukogus?  

Salvesta dokument nimega perekonnanimi_internetiviktoriin 

 

Ülesanne 3. Plakat (20 punkti) 

Kujunda A4 lehekülje suurune plakat teemal „Minu õigused  ja kohustused Internetis“, mis 

kirjeldab laste ja noorte arusaama nende õigustest ja kohustustest Interneti kasutamisel. 

Plakati kujutamiseks sobivad enda loodud reeglistikud, head soovitused, nõuanded 

lapsevanemale jms, mis on seotud turvalise internetikasutusega. Kasuta plakati ilmestamiseks 

pilte, värve, erinevaid kujundeid jms. 

Plakati koostamiseks leiad infot aadressil http://www.targaltinternetis.ee/ 

Salvesta dokument nimega perekonnanimi_plakat. 

http://www.targaltinternetis.ee/

