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Direktor kiidab
kiituskirjaga väga hea õppimise eest 2012/13. õa järgmisi õpilasi:
2.a klass: Kaialiisa Kelt, Andreas Paabut, Elisabeth Pehk,
Artur Johannes Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa
2.b klass: Indrek Nemvalts, Sirelin Petersell, Mia Kristin
Prozes, Anna Maria Rõõmus, Sireli Salum, Katleen
Schmeiman
3.a klass: Uko Hiid Laine, Priit Luuk-Luuken, KevinVladimir Soots, Rainer Vana
3.b klass: Erki-Erik Kaupmees, Samuel Kolsar, Mihkel
Liivago, Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum, Samanta
Suitsik, Triinu Vijar, Markus Villako
4. klass: Kristin Kivioja, Kristin Kooskora, Johanna
Laanoja, Kerten Matto, Indra Liz Nemvalts
5.a klass: Helena Kink, Karoli Villako
5.b klass: Getter Lepp, Laura Noormets, Laura Sinkartšuk

6.a klass: Karina Kaldvee, Hanna Maria Laane
6.b klass: Herti Juhandi, Laura Nagel, Carmen Piirsalu
6.c klass: Maria Johanson, Kadi Siilbek
7.a klass: Triin Mirjam Tark, Krister Vasser
7.b klass: Helle Leis, Kelly Mattus
7.c klass: Annabel Hakmaa, Criselle Tennosaar
8.a klass: Mirjam Juhandi, Vanessa Järv, Marimal Tilk
8.b klass: Lota-Loviisa Rohtla, Hanna Maria Rüütli
9.a klass: Marge Käis, Terje Russka, Liis Urman

9.b klass: Janet Ostra
10.a klass: Siim Pragi
10.d klass: Mirjam Sarnit
11.b klass: Katrin Pent, Betti Vals

hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2012/13. õa järgmisi õpilasi:
5.a klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik, Katariina
Kinnunen, Karolin Lepiku, Keitlyn Metsmaa, Kairiin
Märtson, Sten Naruson, Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben
Pütt, Lizette Raudnagel, Pamela Saarniit
5.b klass: Raimond-Eric Jaanus, Brigita Kahre, Stella
Katškan, Eliise Kohala, Maarja Kongi, Greg-Mattias Murumets, Brenda Ojatamm, Jaanika Seli, Gendra Vahtra
6.a klass: Grete Aust, Hannes Jõgis, Mark Robin Kalder,
Laura Koitsaar, Gregor Kulla, Kertu Laanoja, Pilleriin
Maidla, Liisbeth Michelson, Regle Raadik, Kerli Rand,
Brigita Roger, Kristina Eliisa Sulaoja, Karmen Zeiger,
Gerryt Teos, Vanessa Varend
6.b klass: Brigita Joosing, Cornelia Kivi, Jessike Koort,
Andrea Kuzilov, Paul Marten Luude, Joosep Miina,
Arned Parman, Märt Pilliroog, Marie-Aliise Pruus
6.c klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahre,
Merilyn Lill, Kelli Nurm, Mathias Rebane, Selma Rein,
Taniel Sermat, Alfred Timmo, Teele Utsal, Liisa-Maria
Valvik, Christofer Viilop
6.d klass: Karl Jürgen Pall
7.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Morris Jallai, RenéKristjan Jüriöö, Kristo Kooskora, Karina Käo, Greete Käsi,
Reimo-Taavi Lõbu, Tanel Marran, Isabel Padumäe, MaikKarl Pehk, Kristin Protsin, Andra Rahasepp, Martin Šults,
Vairi Visnapuu
7.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Pilleriin Koor,
Kristin Kukli, Villu Serv, Rainer Toots
7.c klass: Kristo Kannik, Triin Kikas, Liisi Anete Mark,
Triin Mägi, Triinu Plaks, Mari-Mall Puksa, Antti Raaliste,
Sirly Sõmerik

8.a klass: Rando Hinn, Grete Kase, Delis Kruustik,
Mihkel Kurvits, Jordan Lavrikov, Cevin Maask,
Joonas Selgis, Johanna Treier, Iris Tähema, Taisi Utsal,
Siim Valge, Peter Gabriel Änilane
8.b klass: Elina Amon, Elerin Helde, Teele Ilves, Keterli
Jõõgre, Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro,
Hanna-Katre Plato, Johanna Rüütli, Martin Tint
9.a klass: Jürgen Adamson, Kerli Kaine, Richard Kolsar,
Jaan Koort, Deelia Kuusnõmm, Mari-Liis Kõiv, Hanna
Lattik, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris Lutsar,
Getter Matto, Ako Ojamets, Sille Pragi, Crislyn Puik, Stella
Rõbakov, Katre Vares
9.b klass: Kärt Kamja, Karlis Kevvai, Kärt Kolpakov,
Iveete Leht, Karin Orgulas, Hardi Põder, Silver
Schmeiman, Birgit Vana
9.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Reti Patrail, Grete
Sikk, Anna Simga
9.d klass: Lauri Käo
10.a klass: Ander Adamson, Diana Algus. Maarika Asi,
Anett Hallap, Margret Help, Geio Illus, Hanna-Kaisa
Jallai, Grete Kellamäe, Liisi Kolpakov, Andree Laas, Grete
Lokko, Pilleriin Masing, Maiken Mägi, Helen Rebane,
Rauno Udumets, Hendrik Varul, Maarja Villako
10.b klass: Lauri Tigasson, Maja Toebs, Helena Lattik
10.c klass: Johanna-Liis Pabusk, Mariaana Aleksandra

Tereste
11.a klass: Veronika Avald, Jaanika Kopli, KristiinaMarianne Mosin, Sandra Solovjov
11.b klass: Eleriin Aalde, Merilyn Asi, Kajali Kikkas, Riin
Peddai, Inge-Marit Tigas, Karmen Tigas
11.c klass: Kadri Koor, Jessika Roger

Algklasside aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilasi:
Aprilli lõpus toimusid algklassides traditsioonilised aineolümpiaadid. Kõik osalejad olid tublid ja nutikad, kuid
nii nagu igal võistlusel, selgusid ka siin tublimatest tublimad.
1. kl eesti keele olümpiaad:
Anette Maria Soekarusk I koht
Richard Uibo ja Timo Rasmus Tammeorg II-III koht
2. kl eesti keele olümpiaad:
Elisabeth Pehk (2.a klass) I koht
Caroly Viljamaa (2.a klass) II koht
Marleen Vasser (2.a klass) III koht

3. kl matemaatika olümpiaad:
Uko Hiid Laine (3.a klass) I koht
Samuel Kolsar (3.b klass) II koht
Priit Luuk-Luuken (3.a klass) III koht
4. kl matemaatika olümpiaad:
Johanna Laanoja I koht
Kristin Kivioja II koht
Kerten Matto III koht

Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku MV edukalt esinenud õpilasi:
21. mail 2013 toimusid Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus.
Alljärgnevalt Põlva ÜG õpilaste tulemused:
Laura Nagel – I koht 60m jooksus, II koht kaugushüppes, II koht kõrgushüppes
Teele Utsal – II koht 60m jooksus, I koht palliviskes
Karoli Villako – I koht kõrgushüppes, III koht
kaugushüppes, 5. koht palliviskes, 4. koht 600 m
jooksus
Rutt Kahre – II koht palliviskes
Selma Rein – 4. koht palliviskes
Kelli Elias – III koht palliviskes, 4. koht 60 m jooksus
Kairiin Märtson – I koht 600 m jooksus
Greete Märtson – III koht 600 m jooksus, 7. koht
palliviskes
Mirjam Juhandi – II koht kaugushüppes, II koht
kõrgushüppes
Marimal Tilk – I koht 800 m jooksus
Kristi Raias – I koht 100 m jooksus
Anett Simga – II koht 800 m jooksus, 4. koht 100 m
jooksus
Jaanika Kopli – I koht 800 m jooksus, II koht
kaugushüppes, 4. koht kuulitõukes

Marken Järv – I koht palliviskes, III koht 60 m jooksus, 4.koht kaugushüppes
Alfred Timmo – III koht kõrgushüppes, III koht palliviskes, III koht 800 m jooksus
Raimond-Eric Jaanus – II koht kõrgushüppes,
6. koht 60 m jooksus, 5. koht kaugushüppes
Jaanus Peeter Rüütli – II koht 800 m jooksus
Peter Gabriel Änilane – I koht 100 m jooksus
Kristjan Kahar – II koht 100 m jooksus
Kevari Ploompuu – II koht 100 m jooksus
Egert Aalde – I koht 800 m jooksus
Reimo Taavi Lõbu – III koht 800 m jooksus
Elar Vanahunt – III koht 800 m jooksus
Carl–Eric Uibo – I koht kõrgushüppes, I koht kuulitõukes
Renno Pilberg – I koht kuulitõukes
Mihkel Muld – II koht 100 m jooksus, III koht kuulitõukes
Andry Aust – I koht kuulitõukes
Andre Kukk – II koht 800 m jooksus
Maiko Kiis – I koht 100 m jooksus, II koht kaugushüppes, II koht kuulitõukes

Minifirma “Taaralill” tegi annetusi
Minifirma “Taaralill” otsustas viimasel koolinädalal ka oma
tegemistele “kriipsu alla tõmmata”. Kuna minifirma lõpetab
ka oma tegevuse, siis otsustasime järelejäänud tooted annetada Põlva Puuetega laste koolile, Lasteaiale "Mesimumm"
ja Mammaste lasteaiale. Firma müügidirektor Christo
Mattus andis üle “valguspallid” kooli ja lasteaedade direktoritele. Kõikjal oldi meie annetusest väga üllatunud ja liigutatud. Erilise tänu osaliseks saime aga Roosi koolis, kus
juhataja Aino Aasmaa viis meid hubasesse tunnetustuppa ja
lausus, et meie annetus on siia tuppa väga oodatud. “Just
selline asi oli meil siit puudu!”
Heategu teeb südame soojaks!
Anne-Liis Tamm
minifirma “Taaralill” juhendaja
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10.b loodusretkel

Järgmisena suundusime Valgesoosse. Valgesoo kaitseala loodi aastal 1981. Seal kuulsime millised on raba
tekkimise kolm etappi ja seda, millised taimed seal
kasvavad, vaatasime neid ka lähemalt. Külastasime
ka vaatetorni, kuhu võis ainult 15 inimest korraga
minna, kuna rähn oli eelnevalt ühte posti toksinud ja
torn oli selle tõttu ebastabiilne. Tornist oli võimalik
päris kaugele näha. Kokkuvõttes olid kõik rõõmsad ja
retkega rahul. Retkejuht oli väga tore. Täname ka
KIKi, kes seda retke rahaliselt läbi viia aitas.

7. mail käis Põlva ÜG 10.b klass Kiidjärve laanekuklaste Kuningriigis ja Valgesoos. 11:00 oli väljasõit. Esimene peatuskoht oli Kiidjärve looduskeskus,
kus vaatasime poole tunnist filmi. Film rääkis sipelgatest ja nende elust. Järgmisena suundusime Laanekuklaste Kuningriiki. Sissepääsu juures saime endale
templid käe peale – poistele meessoost sipelga templi
ja tüdrukutele naissoost. Saime teada, et Eestis on 54
erinevat sipelga liiki ja ühes pesas on ligikaudu 5
miljonit sipelgat. Sipelgad on 30 % lihasööjad ja 70 %
puhta suhkru sööjad. Üldkokkuvõttes saime teada, et
sipelgate elulaad ei erine inimeste omast. Nii nagu
meil on prügilad, on ka neil, võõraid nad koju ei lase
ja samuti on neil ka maantee, mida mööda nad liiklevad. Sipelgate kaitseks inimese eest on nende maanteedele asetatud puidust ületuskohad inimeste jaoks.
Akstes on Eesti kõige suurem pesa 2 meetrit.

Silja Savi ja Erki Kannik
10.b klassi õpilased

Võimlemispidu
Mööda on saanud meie pikaajaline projekt, osaleda Tartu
võimlemispeol „See rõõm on elust endast“. Selleks, et peole
saada, tuli ära õppida kava „Disko pole oluline, charleston on
põhiline“, mis oli mõeldud 5. – 6. klassi tüdrukutele. Meie
koolist haarasid 5.a klassi tüdrukud võimalusest kinni ja nii
saigi Tartus kava õppimas käidud.

Võimlemise veerandil kulutasime ühe kehalise kasvatuse tunni tantsu õppimisele. Nüüd
kevadel oli küll väga kiire, aga kava meeldetuletamine läks libedalt. Peo päevade
lähenedes tuli ikka ärevus hinge, et äkki ei
tule kõik hästi välja. Mure oli asjatu. Niipea,
kui esinemiskleidid selga said, tuli kava
iseenesest välja. Kõik läks nii nagu vaja.
Meie kooli 5.a klassi tüdrukud Kairiin
Märtson, Katariina Kinnunen, Karolin
Lepiku, Kelly Elias, Liis Peddai, Jane Koitla,
Helina Inno ja Pamela Saarniit olid väga
tublid.
Proovipäevad möödusid ilusa ilmaga. Kui
jõudis kätte peopäev, oli taevas pilves ja
sadas vihma. Vaatamata vihmale ja külmale
ilmale olid kõik heas tujus ja esinemine sujus
edukalt. Keegi ei virisenud tühja kõhu ja
külma ilma üle. Olid tõeliselt toredad päevad
lõbusate tüdrukutega. Loodan, et need
lapsed, kes said võimlemispisikuga nakatatud, ei jäta enam seda ala ja on valmis
järgmisele peole pürgima.
Õpetaja Ulvi Musting
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Kahvadega tiigis—no mis see veel on?
15. mai hommikul võtsime koolimajast suuna
Intsikurmu tiigi äärde. Seda päeva olin ma ette kujutanud vihmase ja hallina, ma ei teagi, miks. Võib-olla
sellepärast, et õpetaja soovitas meil igaks juhuks
vihmakeebi kaasa võtta, kuid väljas oli väga soe ja
mõnus, täpselt õige päev, et minna tiigi kaldale loodusõpetuse tundi pidama ja selgrootuid püüdma. Meid
ootasid seal õpetaja Maie ja veeuuringute läbiviijad
Piret Pappel asutusest MTÜ Põhjakonn ja Voldemar
Rannap Keskkonnaametist. Tiigi äärde jõudnutele olid
konnad korraldanud vastuvõtuks kontserti, hiljem
selgus, et tegemist oli roheliste tiigikonnadega, kellel
on suured kõlapõied ja kes on looduskaitse all.

Moodustasime kaheliikmelised töögrupid. Igale grupile
jagati kahvad, välejalgsematele jagus ka kummikuid.
Hakkasime kahvadega tiigis elutsevaid liike püüdma
ja uurima. Esimesed putukad, keda õnnetus meil kätte
saada, olid ujurlutikad. Neid oli koguni kaks ja kui me
nad veega täidetud nõusse lasime, hakkasid nad üksteist taga ajama ja kaklema. Minu meelest nägid nad

välja nagu tavalised ujurid ehk musta kesta ja
väikeste peenikeste vett tõukavate jalgadega. Kui
algul mõnele tunduski, et kahvas pole midagi, siis
alles lähemal vaatusel selgus, et tegemist on konnakullestega ja konnakuduga, mis moodustas ahela.
Veel leiti liuskureid, vesiharke, kukrikuid, aga ka
mõned kuldse läikega kogred, mitmeid erinevaid
liike kiilivasteid ja kaane. Ühel rühmal oli õnnestunud kinni püüda tähnikvesilik - krokodilli sakkidega
ning oma pulmarüüs. Kui olime juhendajate abiga
veest leitud loomakesed ära määranud, viisime nad
tagasi tiiki, et nad saaksid oma pereliikmed ja
sõbrad üles leida.
Kevadises toomingalõhnalises ja linnulaululises
Intsikurmus oli lausa lust viibida. Toredamat ja
huvitavamat loodusõpetuse tundi ma ette kujutada
ei oskaks – looduse õppimine looduse keskel. Sellel
päeval saime me palju uusi teadmisi selgrootute
kohta.
Hanna Maria Laane ja Kristina Eliisa Sulaoja
6.a klassi õpilased

“Kaitse end ja aita teisi”
30.-31. mail osalesid Põlva maakonna koolinoored
taaskord ohutusteemalises võistluslaagris „Kaitse
end ja aita teist”.
„Kaitse end ja aita teist” on Politsei- ja Päästeameti, Punase Risti, Maanteeameti, Eesti Energia
ja Kaitseliidu ühisprojekt, mis on suunatud Põlvamaa koolide 6.-8. klasside õpilastele. Õppeaasta
jooksul toimunud koolitustel on erinevate
vald-kondade spetsialistid noortele rääkinud esmaabi andmisest, liiklusohutusest, käitumisest
tulekahjul ning muudel õnnetustel. Laagripäevade
jooksul harjutatakse õpitut ja selgitatakse parimad.
Projekti eesmärk on vähendada koolilastega
juhtuvaid õnnetusi ja vigastusi.
Kokku osales laagris 12 võistkonda. Üldkokkuvõttes saavutas Põlva ÜG võistkond tubli 4. koha.
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Võistkonda kuulusid Karina Käo, Grete Lõiv, Jane
Sabal, Stella Maasik, Martti Lusti, Egert Aalde, Erik
Bleive ja Reimo-Taavi Lõbu.

Looduslapsed Ilumetsas ja Piusal
Aprillikuu viimasel päeval kogunesid 10b.klassi
õpilased, et minna väljasõidule. Looduslapsele
kohaselt olid kõigil kummikud kaasas ja mapp käes.
Nii mindi bussi ja edasi juba tarkusi koguma.
Esimene peatus oli Ilumetsa kraatrite juures, kus
rääkis meie õpetaja Krista natukene koha ajaloost ja
mõne legendi. Jalutasime kraatri juurde, üks julge
kõndis kohe selle peal, teised, kes ikka tähele panid,
kui räägiti Kuradist, kõndisid ringiga. Saime teada, et
Eestis on kõige enam rändrahne ja ka meteoriite
kukkunud. Ilumetsas on 5 kraatrit, millest kaks: Põrgu- ja Süvahaud on vaieldamatult meteoriidilise tekkega, teise kolm on kaheldavad. Kraatrid avastas
R.Hallik ja meteoriidilise päritolu tõestas A. Aaloe.
Põrguhaud on suurim kraater Ilumetsas.
Edasi sõitsime Piusa koobastiku looduskaitsealale. Seal võttis meid vastu
giid, kes näitas alustuseks filmi nahkhiirtest. Tutvustas meile uut maja, kus
saime katsuda Ahhaa poolt välja pandud eksponaate. Ega me ei saanud ära
minna ilma, et oleks koopas käinud, seega võtsime suuna Muuseumi koopa.
Peale tuuri giidiga, saime natukene aega veeta karjääris, kus tegime väikese
ronimise ja fotosessiooni. Lahkusime teadmistega, et Piusa koobastiku
looduskaitsealal on 6 koobast: Suur, Väike, Hea, Rebase, Mõrsjamäe ja
Muuseumi. Koobastest saadud klaasiliivas on 94 % kvarsti ja selle leiukoha
avastas H. Bekker. Koopad on kaevandatud käsitsi ja Mõrsjamäe koopas on
põhiliselt kaevandanud naised. 1966. aastal mindi üle avakarjäärile ja
2006. aastal suleti koopad lõplikult varisemisohu tõttu. Koopad on ka kaitse
all, kuna on üheks suurimaks nahkhiirte talvitumiskohaks. Piusalt lahkusime naerusuil ja targematena.
Jooksmisele kaotatud energiat läksime taastama Obinitsa, kus saime süüa
ühes koduses kohas. Toit oli maitsev ja meeldis kõigile.

Kehad kinnitatud suundusime oma
viimasesse peatuspaika – Eesti
kõrgeima liivakivi paljandi, Härma
müüri juurde. Seal jutustas meile
samuti meie enda õpetaja ning meile
kohaselt, ronisime jälle müüri tippu.
Härma Mäemine müür ehk Keldri
müür on 43 m kõrge ja asub Piusa jõe
kaldal. Paljastub devoni liivakivipaljand. Seal lõppes ka meie käik.

Helena Lattik ja Janar Sõmerik
10.b klassi õpilased
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KIK-i projektiga veeres 20. mail Põhja-Eesti pankadele me 11.b
Nõiakaevust vett me jõime

Saabusime Pakri kesk udu halli

Tuhala energiasambalt jõudu saime

Nii külm, et vaja kasvõi salli

Seal ämmaauk on ja vett maa-all on ka

Ent mere äärest püriiditüki leidsin

Ning kaevupõhjas võid näha nõidasid sa

seejärel igatseva pilgu lainetele heitsin

Treppojal astmeid 12 on
Jalalegi sattus konn. Prrrr!
Trepist voolav karge vesi
Meie väikseid varbaid pesi

Keila-Joa ääres sai sulistatud
Ning ilusaid plikse pildistatud

Peagi saime Türisalu panka näha

Võbeleva vikerkaare saatel

Kuhu paljud õnnetud on elu jätnud maha

Saime mällu imelise vaate

Kuigi sinna palgist piirded ette pandud
Pole tulemust see siiski väga andnud

Kui Kostiveres kõnnid ringi
Siis vaata, et ei murra kingi

Rebala kivikirstkalmed-

Seal sind varitsevad ohud

Suured, kivist, malbed

Sest maa sees on suured lohud

Millest pajatab see paene ring?

Paekivist karstiseent siis nägime

Igaühes neis peidus kadunud hing

Ja õhtupäikeses klassipilti tegime

Vesi mühiseb ja tormab kui hull
Tekkinud vahus lõhkeb mulli järel mull
See, kes pole Jägala juga vaatamas käinud
Pole iial Eestimaa üht kaunimat imet näinud

11.b klassi ja
õpetajate Maie-Krista
kollektiivne looming tagasiteel
Põlvasse
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Juubelihõnguline looduskonverents

8. mail 2013 sai teoks arvult juba 10. looduskonverents „Õppimine läbi looduse“, millele nii
pikka iga ei osanud meist, loodusinimestest, keegi
ennustada, kui 6. mail 2004. aastal toimus esimene
arglik üritus. Kuna tollal koolis projektorit veel ei
tuntud, siis kogunesime haridusosakonna saali,
kuulajaks publik, kelle mahutasime saali keskel
asuva laua äärde istuma. Tõsi, ettevõtmine ületas
uudiste künnise, sest meie õpilaskonverentsi
kajastati kohalikus lehes ning sai oldud intervjueeritav Madis Aesmale Vikerraadios.
Nii nagu areneb inimlaps – õpib roomama, kõndima, sõnu ja seejärel lauseid moodustama, on ka
meie konverents teismeliseikka jõudes teinud läbi
oma teel muutusi. Juba ammu ei ole õpilaste
esinemine pelgalt omakoolikeskne ja saalitäit
publikut ühe laua äärde ei suuda mingi väega
mahutada. Meie külalisteks on olnud loodusrahva
esindus Lihula Gümnaasiumist ja Tartu Kivilinna
gümnaasiumist. Sel aastal, püüdes olla juubilariväärilised, kutsusime konverentsile
rääkima teadlasi Tartu Ülikoolist ja
maakonna teistest koolidest.
Äärmiselt hea meel on, ei meil on säilinud sidemed kooli kunagiste lõpetajatega. Esimesena andiski õpilastele oma
teadmisi edasi Riina Klais, 2000. a
loodusklassi vilistlane, praegune Tartu
Ülikooli Mereökosüsteemide teadur, kes
rääkis kolme lugu vetikatest, olenditest,
tänu kellele maailm on just selline, nagu
me teda teame http://www.ttkool.ut.ee/
e s i t l u s m a t e r j a l i d 2 /
riina_klais_oppematerjal_vetikad.pdf.
Saalitäie õpilasi oskas ümber sõrme
keerata Tartu Ülikooli Farmaatsiainstituudi vanemteadur Vallo Matto, kes
mõtestas väga põnevalt lahti esmapilgul
keerukana
näiva
sõna
–
farmakokineetika
http://www.ttkool.ut.ee/esitlusmaterjalid2/
vallo_matto_tabletid_ja_nende_saatus_organismis.p
df
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Kuna õpilaskonverentsi motoks on „non scholae,
sed vitae discimus“ – mitte kooli, vaid elu jaoks
õpime, siis põhirõhk asub 11. loodusklassi õpilaste
ettekannetel. Selleks, et loodusest midagi
avastada, tuleb seda uurida. Oma uurimistöö
metoodikat ja tähelepanekuid tutvustasid Katrin,
kes oli oma suve veetnud kimalaste seltsis ja
Kaarel, kelle huviorbiiti olid sattunud jondid ehk
ojasilmud. Inge-Marit oli veebruarist septembrini
Vernier LabQuest aparaadiga teinud UV-A
mõõtmisi ning andis soovitusi päikeseprillide
ostmiseks ning Karmen T. on spetsialist rääkima
Hurmi järve pinnavee kvaliteedist.
Traditsiooniliste esitluste käigus tutvustati valikut
loodusklasside õppepäevadest. Uudsena mõjus
Tilleoru õppekäigu video, mis oli „purki“ saanud
tänu Tarvi-Karlose ennastunustavale tegevusele
nii matkal kui ka hiljem montaažipuldi taga.
(vt ka teisi õppekäikude videosid
http://www.polvayg.edu.ee/galeriid/video/).
Kuulajad said Katrini ja Anette abil korraks külastada
Kirde – Eesti kauneid paiku, aga aimu ka sealsetest
valukohtadest ning Betti, Karmen, Kajali ja Siim tõid
lähemale Soomaa looduslaagri põnevamad hetked ja
teadmised.
Kuna gümnaasiumi loodusklassidel on ka nooremad
õed-vennad progümnaasiumist, siis 9.b klassi õpilased
rääkisid, kuidas 7.b-st on saanud 9.b, ehk millistest
projektidest nad 3 aasta jooksul osa on võtnud.
Külalisena tegi kodutütarde erialakatsetest ettekande
Mooste põhikooli õpilane.
Konverentsi lõpetasime loodusklassi hümni esmaettekandega, mille sõnad kirjutati Smilersi viisile juba
2008. aasta kevadel, kui tollane loodusklass naases
viimaselt õppekäigult. (Maikuu viimasel päeval
taaslindistas 11.b suurepärase sõnumiga loo, et peatselt
juba koos videoga leida see kooli kodulehelt).
Tänan oma 11.b klassi, kes oli looduskonverentsi läbi-

viija, heatahtlikku publikut, külalisi ning soovin, et
meil ikka oleks „…aega hoida puude ümbert kinni …“
Maie Karakatš
bioloogiaõpetaja

Läänemere projekti laager Kloogarannas
10. - 12. mail toimus Põhja-Eestis Kloogarannas Läänemere projekti (BSP) Eesti koolide
kokkutulek, kus oli võimalus osaleda neljal
õpilasel 9.b klassist. Laagris käisid Karlis
Kevvai, Kärt Kamja, Karin Orgulas ja mina.
Üle Eesti kogunes aga õpilasi terve bussitäis.
Kolm Põhja-Eestis veedetud päeva olid väga
tegusad, mõned tegevused head ja teised
paremadki veel. Esimesel päeval käsime me
geoloog Elmar Kala juhendamisel Pakri poolsaarel. Seal me kaugele ei näinud, kuna udu
oli väga paks, kuid ilus oli ikkagi. Meile räägiti
Paldiski linna ajaloost ja Pakri pangast. Saime
jala maha nii panga peal kui ka panga all.
Saime tarkusi Negrundi meteoriidiplahvatusest ja külastasime
Padise kloostrit.
Teisel päeva varahommikul
õpetas ornitoloog Linda Metsaorg
meile linnulaulu. Hommikul
kuulasime noore merebioloogi
Merli Pärnoja (TÜ Mereinstituut)
loengut "Läänemeri: elu mere
põhjas". Kõik õpilased käisid
kolmes töötoas: maismaaloomad,
mere-loomad ja taimed. Töötoad
olid hästi praktilised, saime
kõike ise avastada ja uurida.
Näiteks mereloomade tundmaõppimiseks tõmbasime jalga
kahlamispüksid ja haarasime
kahvad ning püüdsime ise merest
loomi, keda aitas määrata bioloog
Tiina Lilleleht. Kõige huvitavam
loom, kelle me välja püüdsime oli

madunõel, aga saime ka näiteks
ogalikke ja rikkalikult väiksemaid tegelasi. Taimetarkust
õpetas meile Marje Loide ja
loomatarkust Aivo Tamm, kes
oli meile juba tuttav, sest ta oli
eelmisel aastal meie bioloogiatunnis külaliseks. Õhtul grillisime lõkke ääres vorste ja mängisime mänge.
Kolmanda päeva hommik algas
Ph.D Hideki Maruyama loenguga Jaapani katastroofidest:
Fukushima tuumakatastroofist,
tsunamist ja maavärinatest.
Loeng oli mõtlemapanev, sest
katastroofidest kõneles inimene,
kes oli need ise üle elanud.
Laagri lõpetuseks toimus veel
viktoriini näol maastikumäng,
mis võttis kokku kõik kolme päeva jooksul
saadud teadmised.
Mälestused laagrist on head. Kõik olid
sõbralikud ja abivalmid, töötoad ja loengud
olid väga informatiivsed, toit enamjaolt
maitsev ja mängud lõbusad. Täname Sirje
Janiksoni ja Kersti Sõgelit Tartu Keskkonnahariduse Keskusest toreda laagri
korraldamise eest!
Karin Kivisild
9.b klassi õpilane
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8.b käis Kiidjärvel Kuklaste Kuningriigis
Oli mõnus ennelõunane aeg, meie buss väljus Edu
Keskuse eest täpselt kell 11.00. Sõitsime kuklaste
kuningriiki, mis asub Kiidjärvel. Tee oli üsna käänuline, kuid jõudsime siiski õnnelikult kohale.
Meid ja meie kalleid õpetajaid võttis vastu imetore
giid, kellega suundusime Kiidjärve looduskeskuse
teisele korrusele Rein Marani loodud filmi vaatama.
Istusime mõnusatele kott-toolidele, millel oleks võinud
lausa magama jääda, kui oleks vaid saanud. Meie pilk
kinnitus ekraanile, kus käis 1971. aastast pärinev film
sipelgatest, nende elust ja olust. Kui tutvustav film oli
lõppenud, seadsime sammud metsa suunas, et päriselt
sipelgatega tuttavaks saada.
Jõudnud üheskoos sipelgariigi väravateni, ootasime
juba huviga, et saaksime siseneda maailma, kus
valitsejateks on kuklased. Enne väravast läbiminekut
saime giidilt käte peale toredad templid. Väike
meeldetuletus käitumisreeglite kohta õpetajate poolt
ning olimegi valmis seikluseks.
Meie huvi köitsid peamiselt metsakuklased ja laanekuklased, kelle elu me uurisime. Giid rääkis meile, kui
sarnased on oma elu poolest sipelgad ja inimesed, ning
et maailmas on umbes 1500 erinevat liiki sipelgaid
(Eestis umbes 54 erinevat liiki). Kas teadsite, et samamoodi nagu inimesed, ei suuda ka sipelgad üksinduses
elada? Nende elu koosneb pidevast meeskonnatööst
ning neil on olemas tööjaotus. Inimeste maailmaga
sarnaselt on laanekuklastel oma linnad, maanteed
ning isegi prügilad. Mõnikord nad sõdivad. Neil on
oma karjamaad ja "lüpsilehmad". Laanekuklased
kasutavad joovastavaid aineid ning ravivaid aineid.
Ravimi (penitsilliin) saamiseks kasvatavad nad seene-
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niiti.
Kohtasime oma teel mitmeid kuhilpesi, nii suuremaid kui
väiksemaid, mõned neist juba ammu maha jäetud. Saime
maailma näha läbi “sipelga silma”. Veel saime teadmisi
sipelgate lapsepõlvest (munad, vastsed, nukud) ja
“armuelust”, näiteks sellest, et kevadeti toimub neil
lendlus, millele järgneb tiibade murdmine ning seejärel
kuninganna muneb vähemalt 30 aastat. Saime teada veel
palju-palju huvitavat.
Sääski oli palju, kuid me ei lasknud ennast nendest
häirida. Meie võõrustaja tegi pausi, pakkudes kosutavaid
komme ning seejärel hakkas meie teekond kuklaste
kuningriigis jõudma lõpule.
Metsaserval, raudtee ääres, sipelgariigi äärealal, kus olid
agressiivsemad kuklased, saime veel ühe huvitava
kogemuse võrra rikkamaks. Nimelt õpetas meile giid, et
tuleb torgata puuoks sipelgapessa, veidi oodata ning oks
välja tõmmata. Seejärel tuleb oksal siblivad sipelgad maha
raputada ning siis saab puuoksal olevat hapet mekkida.
Sipelghape, mida kuklased enesekaitseks oksale pritsisid,
oli hapuka maitsega.
Retke lõpetuseks jalutasime kogu grupiga varju alla, kus
mängisime ühe lõbusa puzzlemängu. Puzzlemängus pidime
tegema sipelgate kombel koostööd. Hingasime veel natuke
värsket õhku ning seadsime sammud bussi poole. Jätsime
giidiga hüvasti ning suundusime tagasi koduteele,
targemate ja veelgi rõõmsamatena, kui tulles.
Aitäh õpetajad Katrin Savi ja Urve Lehestik selle toreda
matka eest! Täname meie üritust rahastanud
Keskkonnainvesteeringute Keskust!
Merit Kollom
8.b klassi õpilane

8.b Meenikunno maastikukaitsealal ja Jaaniraotu talus

Projektinädala alguses käis meie loodusklass koos
bioloogia- ja geograafiaõpetajaga toredal õppekäigul.
Alustuseks peatusime Nohipalo Valgjärve ääres.
Kõigepealt „nõidusime“ vihmapilved eemale. Seejärel
lugesime stendidelt mitmesugust infot, saime teada, et
järve vesi on nii läbipaistev, et sellest näeb läbi isegi
8 meetri sügavusele. Seejärel teostasime järvevee
keemilist analüüsi, mille tulemusena selgus, et vesi on
tõesti puhas. Vee pH tasemeks saime 6, millest
järeldasime, et vesi on nõrgalt happeline.
Valgjärve äärest suundusime Meenikunno rabasse.
Seal õppisime taimi tundma. Nüüd on meile tuttavad
pisikesed putuktoidulised huulheinad, valgete õitega
hanevitsad, rabamurakad ja sookailud, roosade õitega
küüvitsad ja jõhvikad, juba viljunud tupp-villpead, aga
ka kukemarjad, kanarbikud ja muidugi turbasamblad.
Laudtee laudade vahel
märkasime roosakat värvi
seent - hundipiima. Töölehtedele panime kirja kõik
taimed ja nende tunnused.
Saime ka teada, et rabataimedel on kuivakohastumustega lehed, sest nad ei
saa rabast endale vett kätte.
Väikestelt lehtedelt ei
aurustu nii palju vett ära.
Üks huvitav puu on vaevakask, kelle lehed on ümarad
ja ise on
ta vaevalt
põl ve pikk u n e .
Rabajärve
pH oli 5,5,
mis
on
happeline.
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Turbasammal on muutnud raba happeliseks ja bakterivaeseks. Lindudest kuulsime
kägu, metsvinti, kiuru ja mets-lehelindu,
nägime kajakaid ja sõtkaid. Liipsaare
vaatetornist vaatasime tagasi rabale ning
sääskede peletamiseks mängisime jooksumängu.
Buss viis meid Nohipalo Mustjärve äärde
(pH 5,5), kus uudistasime tumedaveelist
järve ja tegime söögipausi. Pärast seda
suundusime Jaaniraotu talusse, kus meid
ootas lahke perenaine ning palju linde ja
imetajaid. Seal olid lindudest: kaunid
mustad luiged, erinevad faasanid, kanad,
haned, lagled, kalkunid, paabulinnud,
vutid, mandariinvardid, vööthaned, lihatuvid ning ka paljud muud linnud. Lennuvõimetutest
lindudest olid nii jaanalinnud, emud kui ka nandud. Saime
teada, et nandu muneb Eestimaal talvel, sest Austraalias,
tema kodumaal, on sellel ajal suvi. Vööthani on võimeline
lendama
12000 meetri kõrgusel.
Üks Jaaniraotu vööthanedest
istus pesal
ja haudus
mune. Selleks,
et
linnud ära
ei lendaks,

on neil ühe tiiva hoosuled kärbitud.
Tiivasulgede kärpimine ei kahjusta
linde. Siseruumis olid mitmesugused
lembelinnud, kanaarilinnud ja papagoid,
kes meid rõõmsalt tervitasid. Saime
teada et munade haudumise temperatuur inkubaatoris on 38 kraadi, saime
näha ning õrnalt silitada vastkoorunud
tibusid.
Imetajatest olid seal eeslid, minisiga,
minihobused, muntjaki hirv, jacobi
lambad, kääbusküülikud, soti mägiveised, pühvlid, laamad ning palju muid huvitavaid ja
omapäraseid loomi. Muntjaki hirv on hästi ürgne, sest tal
on olemas nii sarved kui ka kihvad. Lõuna-Ameerikast
pärit laama suudab tõepoolest sülitada.
See ekskursioon oli väga tore, sest õppisime palju huvitavaid asju looduse kohta ning ka õpetajad olid väga toredad,
kuna nemad rääkisid meile palju juurde ja aitasid meil
loodust paremini märgata. Täname ka KIK-i, kes meile
selle toreda looduselamuse rahaliselt võimaldas.
Eva-Mai Männiste ja Hanna-Katre Plato
8.b klassi õpilased

9.b õppekäik Elistvere loomaparki, Torma prügilasse ja Endla
looduskaitsealale
20. mail, nädal enne eksamiperioodi algust, võtsime
jalad selga ning tegime teoks põhikooli loodusklassi
viimase õppekäigu. Meie juba teame, et kõige paremini saab loodust tundma õppida vahetult looduses viibides ja kõiki meeli kasutades. Kogetu valasime sõnadesse, et seda jagada.
VAATASIME ja NÄGIME kaaslast otsivat karuplika
Karoliinat, toitu nosivaid metssigu, ringiluusivaid ilveseid, pesitsevat laululuikede paari Männikjärvel,
secchi ketta valevuse kadumist tumedasse rabavette,
palju ämblikke rabas, metsataimede ja rabataimede
õisi, ubalehti ja kannikesi, oma prügi Torma prügimäel, auväärseid puid Elistvere mõisapargis, toomehelbeid.
KUULASIME ja KUULSIME giidi ja õpetaja tarka
juttu, põhjapõdra sammude kriginat, metssigade ruigatusi, isaste lindude laulu, ujujate tekitatud vee pladinat, sääskede pininat.
NUUSUTASIME ja HAISTSIME toomeõite ja sookailude lõhna, hobuste sõnniku lehka, oma prügi haisu

Torma prügilas, värsket metsalõhna.
MAITSESIME Hardi sünnipäevakringlit, hobuse musi,
rabavett, mustika võrseid, kuusekasve, jänesekapsaid, käbide seemneid.
PUUDUTASIME oma pihkudega karu ja ilvese kasukaid
Tooma keskuse topistel, puukoore karedust, kimalase karvu, hiidämblikku. Meie jalataldadele jäi Männikjärve õõtsiku ja raba laudtee soojus ning sammalde pehmus.
Seljataha on jäänud kolm aastat õpinguid põhikooli loodusklassis. Oleme tänulikud mõistvatele õpetajatele, kes on
meid oma ainetundidest loodusesse õppima lubanud, Tuulikureiside sõbralikele bussijuhtidele, kes on meid nurinata
sõidutanud iga ilmaga igale poole, lahketele koolikokkadele, kes on meile retkedele kaasa pakkinud maitsva piknikutoidu, abivalmis Liia Roodesele, kes on lahkesti aidanud
õppekäikudeks raha leida ning Keskkonnainvesteeringute
Keskusele, kelle rahalisel toel on enamus meie õppekäikudest toimunud!
9.b õpilased ja klassijuhataja Urve

Õpime linde tundma
15. mail toimusid Intsikurmu parkmetsas 7.b ja 10.b klassi õpilastele lindude tundmaõppimise tunnid. Õpilasi
juhendas TÜ Loodusmuuseumi bioloog Külli Kalamees-Pani.

7.b klass linnutunnis
7.b klass linnutunnis
10.b klass linnutunnis

Lk 11

10.b klassi õppepäev Kirde-Eesti
“ilu ja valu”
Loodusklassi õppeaasta viimane õppekäik toimus juba
traditsiooniliselt Kirde-Eestisse, et tutvuda selle kandi
ilu aga ka valuga.
Tegus päev algas hommikul kell 8.00 Edu parklast, kust
alustasime 3-tunnist bussisõitu.
Kohale jõudes külastasime kõigepealt Kohtlas uuenduskuuri läbiteinud kaevandust-parkmuuseumi. Seal võttis
meid vastu kohalik giid, kes rääkis meile põlevkivi
kaevandamisest ning selle töötlemise ajaloost. Saime
paljud uue teadmise, et Eestis leidub kahte erinevat
põlevkivi: musta ja pruuni, millest viimast kasutataksegi
meil elektrienergia tootmiseks. Töötlemise käigus
saadakse põlevkivist ka kütteõli, masuuti, bituumeni ja
veel mitmeid teisigi saadusi. Suur üllatus oli ka see, et
Eesti on aastaid tagasi põlevkivist ise bensiini tootnud.

Edasi suundusime allmaamuuseumi, mille moodustavad
endised kaevanduskäigud kogupikkusega 1 kilomeeter.
Muuseumi külastamisel, olles samaaegselt varustatud
kaevurikiivri, lambi ja kaevuririietega, oli võimalik giidi
hämmastavate lugude ja faktide saatel tutvuda kaevurite
tööpaikade, omaaegse maa-aluse kaevandustehnika,
kaevurite rongi ja lõhkeaineladudega. Temperatuur maaall on aastaringi 6 kraadi, lisaks
suur niiskus.
Ekskursiooni lõpus ootas meid kaevurisupp.
Kui muuseumis oli Eesti põlevkivikaevandamis-ajalooga
tutvutud ja kivitoas mineraalid üle vaadatud, suundusime välja aherainemäe juurde, kus ootas meid hiigelsuur
kopp, kuhu sisse mahtus terve meie klass ja ruumi jäi
veel ülegi.
Kui kopas sai grupipilt tehtud, jooksime kõik mäge
vallutama, et ka koju mõni põlevkivitükike viia, meenutamaks meie reisi ning ühtlasi järele proovida ka selle
põlevust.
Edasi viis meie teekond Kukruse aherainemäe juurde,
kus meid ootas kohalik giid Priit Orav. Priit rääkis, et
nende kandis on kolme eri tüüpi mäge – hallid
aherainemäed, mustad poolkoksimäed ja rohelised vanad
mäed, mis on juba taimestikuga kaetud. Kukruse
aherainemägi ehk terrikoonik on väljavõetud maavara
rikastamise jääkidest kuhjatud puistang. Kukruse
aheraine mäe otsa viib betoonist trepp ja ülevalt avaneb
vaade põldudele ja loodusmaastikule. Lisaks ümbritsevale vaatele saad tunda ka põlevkivi utmise lõhna, mis
mägede külgedel olevatest kitsastest pagudest koos
auruga välja immitseb. Kätt pragude kohal pikalt hoida
kuumuse tõttu ei saanud. Kukruse aherainemägi on üks
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vanimaid Ida-Virumaal.
Järgmisena külastasime Sillamäe linna, mis olla nõukogude
ajal Eesti kaardilt üldse puudunud ning on olnud justkui
salastatud linn, sest seal toimus uraani-töötlus Nõukogude
Liidu tuumapommide valmistamiseks. Praegu on ta aga
arenev sadamalinn, kus elab nagu enamikes teistes KirdeEesti linnades väga vähe eestlasi. Linna ennast nimetatakse
üha sagedamini pärliks. Eestis pole teist sellist kohta, kus
oleks säilinud nii täiuslik arhitektuuriansambel eelmise
sajandi 40.-50. aastate stiilis. Lõunapoolsete linnade eeskujul
ehitatud mere äärde viiv uhke trepistik, marksismi klassikute
bareljeefid ja hoonete paiknemise rangerütmilisus, linnavõimu
hoone kui kentsakas näide nõukogude ja gooti stiili ühendami-

sest, veehoidlate kaskaad linna keskel... Sillamäe soodsa
geograafilise asukoha ärakasutamisele on üles ehitatud ka
suur majandusprojekt – Sillamäe majanduslik vabatsoon, mis
tegutseb 1999. aastast ja hõlmab 600 hektarilist maa-ala ning
pakub äri või tootmise arendamiseks vabu pindasid, väljaarendatud infrastruktuuri ja majanduslikke soodustusi.
“Sajandi projektiks” on Sillamäel suure radioaktiivsete
jäätmete hoidla – “aatomiajastu” pärandi, katmine ja
saneerimine. 1998. aastal alustatud ja 2007. aastal lõppeva
projekti kogumaksumus on 312 miljonit Eesti krooni ehk 20
miljonit eurot.
Projekti rahastavad Eesti, Põhjamaad ja teised Läänemere
äärsed Euroopa Liidu maad. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saab olema selles Euroopa regioonis esimene ohtlik
uraaniobjekt, mis on lõplikult korrastatud. Töödele on antud
1000aastane garantii.
Pikema jalutuskäigu tegime Toila-Oru pargis. Park on rajatud
endise Eesti presidendi Konstantin Pätsi suveresidentsi
ümber.

Oru pargi pärlid - lossiplats, Nõiametsa paviljon, hõbeallika koobas,
sillad, kalade purskkaev, promenaad
ja tiigid- räägivad lühikesest, kuid
muinasjutulisest hetkest Eesti
ajaloos.
Eesti põhjaranniku suursugune
loodus köitis Venemaa ühte rikkaimat kaupmeest Grigori Jelissejevit
sedavõrd, et ta otsustas siia suvekuudeks endale villa ehitada. Peale
Venemaal toimunud revolutsiooni
emigreerus G. Jelissejev Prantsusmaale ning Oru loss jäi kuni 1935.
aastani järelvalveta. Eesti Vabariigi
suurtöösturid ostsid Oru lossikompleksi koos pargiga ning kinkisid
selle presidendile suveresidentsiks.
Teise Maailmasõja käigus purustati
loss koos enamike kõrvalhoonetega,
samuti sai kannatada park.
Mööda vana Tallinn-Narva maanteed
sõites möödusime ka Ontika pangast,
mille kõrguseks on 56 meetrit ning ühtlasi on tegemist ka
Eesti kõrgeima pangaga. Edasi suundume Valaste joa
juurde, mis oma 30 meetriga on Eesti kõrgeim. Pettumust
muidugi tekitas asjaolu, et vaateplatvorm oli varisemisohu tõttu suletud ja nii ei saanud me juga otsevaates
nautida.
Viimaseks peatuspunktiks oli Saka mõis, mis on majutuskoha ning looduse ilu poolest üks turistide meelispaiku.

Loodusõppepäev Vooremaal
27. mail käisid 10.b klassi õpilased Vooremaal tutvumas
lindudega, erinevate mullatüüpidega ja- taimekooslustega.
Sõit kestis umbes poolteist tundi.Kui kohale jõudsime ootasid meid Luua metsakooli juhendajad Vello Keppart, Evelin
Saarva ja Ell Tuvike, kes jagasid meid kahte gruppi. Ühed
läksid Vello ja Eveliniga linde kuulama teised aga Elliga
mullatundi.
Linnutund
Meie esimeseks
tunniks
oli
linnutund, kus
saime
teada
lindude
elust
ning
nende
lauludest. Igaüks
sai
ka
binokli lindude
vaatluseks. Näiteks saime teada et, metsvint on Eesti
metsade levinuim lind keda pesitseb siin umbes 2 miljonit
paari ning ta ehitab oma pesa puude otsa.
Saime teada ka et, metsas pesitseb konnakotkas mille tõttu
on see mets looduskaitse all ning ühtlasi on seal metsas
liikumiskeeld mis kestab 15. märtsist kuni 31. augustini.
Meile räägiti ka et näiteks kägu kukub kuu aega ning
emaslind trillerdab kummaliselt. Kägu me küll kahjuks ei
näinud kuid see eest kuulsime tema laulu.
Mullatund
Järgmisena läksime edasi mullatundi. Seal olid erinevatesse kohtadesse kaevatud kaeved, kus me uurisime erinevaid
mullakihte. Saime teada et mulla kujunemist mõjutavad
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Kui me Kivisilla joa treppidest alla
olime läinud, ootas meid ees sõnajalgu täis metsaalune, imeilus juga
ning igatsetud meri. Mere ääres said
taskud lõplikult fossiile sisaldavatest
kividest täis topitud, oma lutsu
viskamise oskusi parandatud ja
natuke sinisavigi voolitud.
Saka panga all võtsin meie vahetusõpilasel Majal ümber õla kinni ja
vaatasime koos merele ning ütlesin
talle, et kui ta Saksamaal satub
Läänemere äärde, siis võib mõelda,
et see on seesama meri, mis siin
Eestiski randu uhub. Selle peale
purskas ta pisarais, et „seal ei ole
sellist merd, seal on nii palju
inimesi!“.
Kõrgetest treppidest üles roninud
tegime Saka mõisa vaatetornis lõpuringi, kus andsime Majale mälestuseks kaasa heade soovidega plakati
ja meie kooli lõpusõrmuse. Hetk tõi
paljudele pisara silma ja soojad kallistused suveks kaasa.
Nii lõppes meie viimane õppereis täis teadmisi Eestimaa eri
paikade ilust ja eripärast, samas liites klassi iga käiguga üha
rohkem ühtseks tervikuks.
Kena suve meile kõigile ja lootes, et suvel ringi käies oskavad
meie looduslapsed ümbritsevat lahtisemate silmadega näha.
10b klassi klassijuhataja Krista Untera
Lähtekivimid, veerežiim, happesus, reljeef, taimestik/loomastik, inimene ning aeg. Uurisime Elliga kust ja kui
kõrgelt hakkab huumusekiht, kuna hakkab sisseuhte
horisant ning kuna ülemineku kiht ja kui madalalt algab
lähtekivim. Mõõtsime ka erinevate mullakihtide pH taset,
näiteks turbal,
oli selleks 5,5.
Vaatasime ka,
kas
on
„kihisemist“
HCL-s, mis on
iseloomulik
karbonaatsetele muldadele.
Peale
seda
käisime söömas Luua metsatehnikumi sööklas, kus olid väga
maitsvad söögid ning kõik said kenasti kõhu täis. Kes soovis
sai käia ka kõrvalasuvas poes. Peale seda sõitsime Saare
järve äärde kus me tutvusime erinevate kooslustega.
Saare järv
Järve äärde jõudes jaotati grupp jälle kaheks ning üks grupp
läks ühelt poolt järve ja teine teiseltpoolt järve. Järve ääres
nägime me väga palju erinevaid metsakooslusi: nõmmemetsa, palumetsa, laanemetsa, rabastuvat metsa, madalsoometsa, lodumetsa, siirdesoometsa ja rabametsa ning nende
üleminekuid. Aega kulus meil umbes kolm tundi kuid selle
ajaga me kahjuks ei jõudnudki järvele tiiru peale teha. Retke
käigus määrasime ka erinevate metsatüüpide puu-, põõsa-,
puhma-, rohu-, ning samblikurinde taimi. Kokkuvõttes oli
see väga tore, tegus ning teadmiste rohke päev.
Reio Pütt ja Lauri Tigasson 10.b klassi õpilased

Comeniuse kohtumine

Taas kord ühel ilusal nädalal külastasid meie kooli
välismaalt õpilased ja nende õpetajad. Seltskond oli
kirju, kokku oli tulnud Põlvasse inimesi Poolast,
Rumeeniast, Türgist, Hispaaniast, Tšehhist,
Itaaliast, Slovakkiast ja Saksamaalt. Nagu näha
riikide arvust oli inimesi ka väga palju, nii et
esimesel päeval mängisime me mänge, et üksteist
rohkem tundma õppida ning teada saada meie oma
kodumaade kohta rohkem. Samuti õpetasime me
neile natukene ka eesti keelt. Näitasime neile oma
ilusat koolimaja ning jalutasime Põlva linna peal.
Teisel päeval said meie külalised osa paarist koolitunnist ning peale söömist koolis sõitsime me
Tartu. Käisime AHHAA keskuses, näitasime neile
Tartu linna ning meie külalised said endale osta
suveniire mälestuseks. Viimasel päeval said
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õpilased meisterdada rukkililli ning külastasime peale
lõunat Karilatsi muuseumit. Külastasime imeilusat
Taevaskoja. Kuna kätte oli jõudnud viimane päev
külalistega, siis õhtul oli meil kontsert, kus iga maa
külalised esinesid lauluga, tantsuga.
Selle paari päevaga saadi hulgaliselt kogemusi.
Lahedaim kogemus oli erinevate kultuuride õppimine
ning tutvumine uute ja huvitavate inimestega. Sai
praktiseerida inglise keelt ja organiseerimisoskust.
Seega nagu ühest suust – meeldisid kõigile väga need
päevad! Kõige parem on muidugi see, et paljudest
riikidest on nüüd sõpru ning neile saab külla minna!
Kaari Kallas
11.c klassi õpilane

