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Direktor kiidab


Kiituskirjaga väga hea õppimise eest 2013/14. õa järgmisi õpilasi:

1. klass: Ardi Hindrikson, Gedlin Jaanus, Kristel Kanarik,
Lizette Prantsen, Krister Põkk, Helis Marleen Saare, Henri
Suur;
2. klass: Mona Jõema, Karoliina Kets, Deisi Kruustik,
Lisbeth Lepp, Merili Nagel, Laura Nemvalts, Karl Peetso,
Anette Maria Soekarusk, Timo Rasmus Tammeorg, Richard
Uibo;
3.a klass: Kaialiisa Kelt, Karl Oliver Kurusk, Andreas
Paabut, Elisabeth Pehk, Peeter Pragi, Artur Johannes
Prangel, Marleen Vasser, Caroly Viljamaa;
3.b klass: Randel Matthias Lepp, Priit Leppik, Indrek
Nemvalts, Sirelin Petersell, Mia Kristin Prozes, Anna Maria
Rõõmus, Sireli Salum, Katleen Schmeiman;
4.a klass: Priit Luuk-Luuken, Rudolf Pragi, Rainer Vana;
4.b klass: Samuel Kolsar, Mihkel Liivago, Mihkel
Maspanov, Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum,



Samanta Suitsik, Triinu Vijar, Markus Villako;
5.klass: Kristin Kivioja, Kristin Kooskora, Johanna
Laanoja, Indra Liz Nemvalts, Anete Saar;
6.a klass: Kairiin Märtson, Helena Kink;
6.b klass: Getter Lepp, Laura Noormets;
7.a klass: Carmen Piirsalu, Gerryt Teos;
7.c klass: Karina Kaldvee, Hanna Maria Laane;
8.a klass: Andra Rahasepp, Triin Mirjam Tark;
8.b klass: Helle Leis;
8.c klass: Mari-Mall Puksa;
9.a klass: Mirjam Juhandi, Marimal Tilk;
9.b klass: Hanna-Katre Plato, Lota-Loviisa Rohtla, Hanna
Maria Rüütli;
10.b klass: Karin Orgulas, Diana Tens;
11.a klass: Liisi Kolpakov, Mirjam Sarnit, Siim Pragi.

Hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2013/14. õa järgmisi õpilasi:

5. klass: Taavi Ilves, Rainer Jüriöö, Kristiin Kalle, Kerten
Matto, Kristiina Reinok, Hanna Lora Traagel;
6.a klass: Robert Birnbaum, Kelly Elias, Kris-Ly Kannik,
Katariina Kinnunen, Carl Kivi, Karolin Lepiku, Keitlyn
Metsmaa, Sten Naruson, Liis Peddai, Robin Põvvat, Ruben
Pütt, Lizette Raudnagel, Pamela Saarniit, Karoli Villako;
6.b klass: Raimond-Eric Jaanus, Brigita Kahre, Stella
Katškan, Maarja Kongi, Kristi Lodeson, Greg-Mattias
Murumets, Brenda Ojatamm, Jaanika Seli, Laura
Sinkartšuk, Gendra Vahtra,;
7.a klass: Grete Aust, Herti Juhandi, Kertu Laanoja, Paul
Marten Luude, Pilleriin Maidla, Liisbeth Michelson, Laura
Nagel, Märt Pilliroog, Karmen Zeiger;
7.b klass: Andre Adamson, Laura Koitsaar, Andrea
Kuzilov, Karmen Mikk, Arned Parman, Marie-Aliise Pruus,
Kadi Siilbek;
7.c klass: Maria Johanson, Mark Robin Kalder, Cornelia
Kivi, Jessike Koort, Gregor Kulla, Laura Pendla, Regle
Raadik, Brigita Roger, Kristina Eliisa Sulaoja, Vanessa
Varend;
7.d klass: Tuuli Ilus, Eedi Jäger,Marken Järv, Rutt Kahre,
Merilyn Lill, Selma Rein, Jaanus Peeter Rüütli, Teele Utsal;
8.a klass: Morris Jallai, René-Kristjan Jüriöö, Kristo
Kannik, Kristo Kooskora, Karina Käo, Reimo-Taavi Lõbu,
Tanel Marran, Helen Piir, Kristin Protsin, Martin Šults,
Krister Vasser;

8.b klass: Egert Aalde, Annabel Jaamaste, Kristin Kukli,
Pilleriin Koor, Stella Maasik, Kelly Mattus, Sander Tomson,
Villu Serv;
8.c klass: Annabel Hakmaa, Triin Mägi, Mari-Mall Puksa,
Sirly Sõmerik, Criselle Tennosaar;
9.a klass: Vanessa Järv, Grete Kase, Dag Gandalf Kommusaar, Delis Kruustik, Mihkel Kurvits, Joonas Selgis, Johanna Treier, Iris Tähema, Taisi Utsal, Peter Gabriel Änilane,
9.b klass: Elina Amon, Elerin Helde, Keterli Jõõgre, Merit
Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro, Johanna Rüütli,
Martin Tint;
9.c klass: Rando Hinn;
10.a klass: Helian Bleive, Deelia Kuusnõmm, Mari-Liis
Kõiv, Sirje Maria Lehestik, Daniell Lepp, Maris Lutsar,
Sille Pragi, Crislyn Puik, Terje Russka, Stella Rõbakov,
Grete Sikk, Kerli Tootsmann, Liis Urman, Andra Villems;
10.b klass: Kristiina Mattus, Janet Ostra, Silver
Schmeiman, Egne Sarapuu, Sandra Sibul, Birgit Vana;
10.c klass: Roger Koosa;
11.a klass: Ander Adamson, Diana Algus, Maarika Asi,
Margret Help, Geio Illus, Grete Kellamäe, Tarmo Koosapoeg, Andree Laas, Maiken Mägi, Helen Rebane, Maarja
Villako,;
11.b klass: Karl-Erik Aavik, Helena Lattik, Lauri Tigasson.
11.c klass: Herta Hiiend, Janeli Rammo, MariaanaAleksandra Tereste;
11.d klass: Jana Raudsepp.



koolinoorte kergejõustiku võistlustel edukalt osalenud õpilasi:

23. mail toimusid Põlva maakonna 2014. a koolinoorte kergejõustiku võistlused Tilsis.
Põlva ÜG võistkond saavutas pendelteatejooksus 4. koha. Võistkonda kuulusid Mona Käärik, Aleksandra Must, Merili
Nagel, Liisa Lang, Markus Lina, Sten Kirs, Günter Künnerpä, Ardi Hindrikson.
Individuaalselt olid meie kooli tublimad:
Merili Nagel – II koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes,
5. koht 400 m jooksus;
Liisa Land – I koht palliviskes;
Aleksandra Must – II koht kaugushüppes, 4. koht 400 m
jooksus;
Günter Künnerpä – 5. koht 60 m jooksus;
Markus Lina – III koht 60 m jooksus, I koht kaugushüppes,
II koht palliviskes, I koht 400 m jooksus;
Mihkel Maspanov – I koht palliviskes;
Kevin Tühis – 4. koht 400 m jooksus.



Lisaks individuaalarvestusele oli võimalus osaleda ka
mitmevõistluse arvestuses.
Mitmevõistluse tulemused:
E –vkl tüdrukud - Merili Nagel I koht;
D-vkl tüdrukud - Aleksandra Must 5. koht;
E-vkl poisid - Günther Künnerpä 9. koht;
D-vkl poisid - Markus Lina I koht.

1.-12. klasside murdmaajooksu meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:

Sel aastal toimusid koolinoorte meistrivõistlused 8. mail Intsikurmus. Kodurajal näitasid parimaid tulemusi:
4.-5. kl 600 m tüdrukute arvestuses Johanna Laanoja 4. koht ja poiste arvestuses Priit Luuk-Luuken 5. koht.
6.-7. kl 1000 m tüdrukute arvestuses Laura-Liis Kütt 1. koht, Kairiin Märtson 3. koht ja poiste arvestuses Alfred Timmo
4. koht.
8.-9. kl 1000 m tüdrukute arvestuses Marimal Tilk 2. koht ja poiste arvestuses Egert Aalde 3. koht.
10.-12. kl 1000 m Anna Simga 3. koht.
10.-12. kl 2000m Siim Villako 2. koht, Hendrik Varul 4. koht, Andree Laas 5. koht.



Põlva maakonna koolinoorte meistrivõistlustel valikorienteerumises edukalt osalenud õpilasi:

Mai alguses võistlesid Põlva Ühisgümnaasiumi tublid orienteerujad maakonna meistrivõistlustel Timos. Koolide arvestuses
saavutas Põlva Ühisgümnaasium 1. koha. Meie parimad tulemused:
T 1-5 Johanna Laanoja 1. koht, Anete Saar 2. koht, Hanna Lora Traagel 3. koht, Kristiin Kalle 4. koht;
T 6-7 Kelli Nurm 1. koht, Laura-Liis Kütt 2. koht, Kairiin Märtson 4. koht;
P 8-9 Villu Serv 1. koht, Sander Tomson 2. koht, Esko Vanahunt 4. koht;
T 8-9 Kelly Mattus 3. koht;
T 10-12 Getter Matto 3. koht, Liis Urman 4. koht.

Teatejooks ümber Viljandi järve
Ümber Viljandi järve jooksu eelõhtul toimus koolidevaheline teatejooksuvõistlus. Eelmine selline mõõduvõtt leidis aset üle poole sajandi tagasi. Stardis oli 13
kooli ja nende seas ka Põlva Ühisgümnaasiumi
esindus: Kelli Nurm, Peter Gabriel Änilane, Johanna
Treier, Joonas Selgis, Kairiin Märtson, Marimal Tilk,
Egert Aalde, Esko Vanahunt, Mirjam Juhandi, Villu
Serv. Rada koosnes kümnest etapist ja distantsi
pikkused varieerusid poolest kilomeetrist kuni kahe
kilomeetrini. Näiteks üks 500 m etapp kulges ainult
tõusvas joones, mille peale meie selle vahetuse jooksja
arvas, et see oli talle karistuseks halbade hinnete
eest. Võisteldi gümnaasiumide ja põhikoolide
arvestuses ning mõlemas jäi esikoht Viljandisse. Meie
saavutasime põhikoolide arvestuses väga tubli
4. koha. Auhinnalisest kohast jäi puudu kõigest 13
sekundit.
Kuigi rada oli kohati raske ja vahetuse lõpp ei
tahtnud kuidagi tulla, jäi üritus positiivselt meelde.
Õpilaste arvates on Viljandi väga ilus linn, kus
sooviks võistelda ka järgmisel aastal. Eriti meeldis
jooksjatele linnastaadionil toimunud pastapidu, kus
kõik osalejad said kosutuseks maitsva makaroniroa.

Anete Saar, Johanna Laanoja, Hanna Lora Traagel

Lõppes projekti “Male koolidesse” I kursus

Maailmas on aastate jooksul loodud tuhandeid mänge.
Mõned saavutasid laiema populaarsuse, mõned olid
tuntud kitsamas ringis. On unustusse jäänud mänge,
taas avastatud neid ja välja mõeldud uusi. Huvitaval
kombel on Indiast pärit malemäng kestnud läbi
sajandite. Male ühendab endas kunsti, teaduse ja
spordi elemente.
Sügisel 2013 alustasid mitmes Eestimaa koolis maleõpinguid peamiselt teise klassi lapsed. Pilootprojekti
eestvedajaiks on Eesti Maleliit ja Kasparov Chess
Foundation. Meie koolis otsustas väljakutse vastu
võtta 1. klass. Põhiõpetajaks sai Viktor Kass, abiks ja
organisaatoriks allakirjutanu.
Üle maailma läbi oma fondi laste ja noorte seas malet
propageeriva mitmekordse male maailmameistri Garri
Kasparovi sõnul on male mängimine kasulik iga lapse
arengule, sest muudab mitmete uuringute kohaselt
lapsed enesekindlamaks ning tagab lisaks reaalainetest arusaamisele edukuse ka teistes ainetes. Seda
võin nüüd oma kogemustest kinnitada. Mängleva
kergusega said õpilastele selgeks näiteks sellised
keerulised sõnad: vertikaal, horisontaal, diagonaal.
Neid mõisteid kasutasime ka matemaatika ja kunstiõpetuse tunnis. Igaüks sai oma lugemisoskust lihvida
maletöövihikust ülesandeid lugedes. Õpetaja Viktor
Kass leidis, et head maletajad klassis on ka head
pallimängijad.
Mängulises vormis omandati vigurite ja etturite
käigud, õpiti tundma nende väärtusi ja eripära. Hiljem

lisandusid juba malemängu põhimõisted nagu tuli, matt ja patt. Üheskoos lahendati erineva raskusastmega
ülesandeid.
„Male on mõttemäng,“ avastas peagi
üks tüdrukutest. Hiljem sai selgeks, et
ei piisa vaid ühe käigu välja mõtlemisest, vaid tuleb ette näha mitmeid
käike, ka vastase omi. Kui käigud
selged ja ülesandeid oli ka juba omajagu lahendatud, viisime kevadel läbi
klassi maleturniiri. Nüüd ei saanud
enam klassikaaslaste abile loota, vaid tuli ise
hakkama saada. Suurem osa õpilastest tegi seda hea
meelega. Mõnele tundus see raske. Nii nagu ühed on
andekad muusikas, teised kunstis nii selgus, et ka
males on tublisid ja väga tublisid.
Klassi tüdrukute maleturniiri võitis Lizette
Prantsen, järgnesid Helis Marleen Saare ja Luiisa
Marleen Lepp. Poiste arvestuse saavutasid võrdse
tulemusega 2.-3. koha Ardi Hindrikson ja Henri
Suur. Turniiri võitis Krister Põkk. Tõstan esile ka
Henri Vana head mängu. Ta jõudis küll teistest
vähem osaleda, aga mängitud kaheksast mängust
võitis seitse. Suurepärane tulemus! Tublid olid ka
kõik teised.
Õpetaja Viktor Kass õhutas õpilasi osalema ka
väljaspool kooli toimuvatel maleturniiridel. Nii osaleti Põlvas toimunud täiskasvanutega ühisel turniiril
ning Tartus ülemaalisel maleprojektis osalevate
koolide turniiril. Viimane oli ka tõeline iseseisvuse
kool, sest kaasa ei sõitnud vanemad ega oma õpetaja.
Maleõpetaja sõnul saavutasid kõik meie mängijad
tubli tulemuse. Seda enam, et oldi turniiri noorimad.
26. mail tegime kokkuvõtteid. Oli natuke pidulikum
päev. Direktor Koit Nook andis õpilastele kursuse
lõpetamise tunnistuse ning klassiturniiri diplomid.
Ühiselt otsustati, et malemäng jääb meie klassi ka
järgmisel õppeaastal.
Ester Kalder
1. kl klassiõpetaja

Õppepäev Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis
21. novembril käisid 11.b klassi
õpilased Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis tutvumas erinevate
kivimite ja meteoriitidega, mis
ühtlasi lõpetas meie kivimite teema
ja juhatas sisse ka meie uue geograafia teema. Sõit Tartusse kestis
umbes üks tund. Kui kohale
jõudsime ootas meid Tartu Ülikooli
geoloogiamuuseumis Mare Isakar,
kes töötab alates 1995. aastast
Tartu Ülikooli geoloogiamuuseumis
peavarahoidjana. Edasi viis Mare
meid ruumi, kus olid valmis pandud
lauad luupide, harilike pliiatsitega,
töölehtede, kivimitega, lisaks olid
veel ka laual erinevad kivististe
määramise abivahendid. Esmalt
rääkis Mare meile Maa evolutsioonist ja kivimite
tekkest ning näitas meile filmi selle kohta.
Peale filmi saime ise lähemalt kivimitega tutvust teha
ja neid luupidega uurida, lisaks rääkis Mare meile ka
väga palju põnevat juurde, näiteks seda, et lubjakivi
koosneb loomade kivististest või siis, et põlevkivi on
tekkinud vaheldumisi lubjakiviga ning põlevkivi on
kõige rikkalikuma elustikuga. Peale seda korraldati
meile väike „tunnikontroll“, kus testiti meie teadmisi
õpitu kohta. Marel oli valmis pandud 10 kivimit, ning
kõik õpilased pidid oma paberitele kirjutama mis
kivimiga on tegemist. Õnneks sai meie klass sellega
üsna hästi hakkama, mille üle oli meie õpetajal hea
meel.

Peale seda läksime tagasi laudade taha ja Mare andis
meile igale ühele 6 kivistist, ning me pidime oma õppekaartide ja omandatud teadmiste põhjal kirja panema
kas antud kivistis on käsijalgne, tigu, trilobiit, karp või
hoopis miski muu. Selle ülesande lahendamine oli
natukene keerulisem, sest paljud kivistised olid väga
sarnased. Päras kontrollis muidugi Mare kõik ükshaaval üle ja seletas miks just üks või teine kivistis ei
kuulu nt karbi hulka vaid kuulub hoopis käsijalgsete
hulka. Mare rääkis meile ka meteoriitidest ja saime
Lk 4

teada ka väga huvitava fakti, nimelt mida haruldasema koostisega on meteoriit seda kallim ta on, mis
peale otsustasid osad meie klassi poisid, et hakkavad
otsima haruldase koostisega meteoriiti ja teenivad
nii endale raha. Peale seda suundusime teise ruumi,
kus Mare näitas meile meteoriidi tükke ning poisid
said ka ühte meteoriidi tükki tõsta, mis kaalus
umbes 60 kg. Muidugi ei jäänud tüdrukudki poistele
alla ja proovisid meteoriidi tükki tõsta, mis oli
küllaltki raske. Edasi suundusime tagasi fuajeesse,
kust olime alustanud oma ringkäiku ning sellega
lõppeski meie kahe tunnine külastus Tartu Ülikooli
geoloogiamuuseumis.

Kokkuvõttes oli see väga tore, huvitav ja teadmisterohke päev. Suured tänud meie juhendajale Mare
Isakarile.
Kris Jalas 11.b klassi õpilane

11.a ja 11.b klassi õpilased Põhja-Eesti elektrijaamades
pargi kohta huvitavat informatsiooni
ja fakte.
Viimaseks õppepaigaks oli Iru Elektrijaam, kus peaaegu kõik said endale
pähe kiivrid ja selga helkurvestid, et
„prügiautod meid ikka näeksid ja
ennast meie vastu ära ei lõhuks“,
nagu ütles meie giid. Väga vinge oli
näha, milline on elektrijaam seestpoolt. Meil oli võimalus sisse piiluda
ka prügipõletusšahti. Peale pikka
päeva oli meil plaanis minna TV 3
kohvikusse sööma. Õnneks oli seal toit
otsas ja käiku läks plaan, mis õpilastele rohkem meeldis, loomulikult oli
see peatus Ülemiste keskuses.
Tänu meie tublile füüsika õpetajale, Jaak Kepile, oli
reaalklassil võimalus klassiruumist välja saada ja
minna koos loodusklassiga õppekäigule. Neljapäeva
varahommikul alustasime sõitu Põhja-Eesti suunas,
kus esimeseks peatuspaigaks pidi olema Keila-Joa
Hüdroelektrijaam. Kuna olime korralikult aega
varunud, käisime Türisalu pangal värsket mereõhku
hingamas ja vaadet nautimas, mille muutsid kauniks
umbes poolsada luike. Seejärel suundusime Keila-Joa
Hüdroelektrijaama, kus ootas meid humoorikas giid
Raimo. Kõigepealt vaatasime üle jõe paisutuse, mille
abil hüdroelektrijaam töötab. Järgnevalt tegi Raimo
kõigile arusaadavas keeles lühitutvustuse Eesti elektrijaamadest ning hüdroelektrijaama töö põhimõtetest.
Poisid vallutasid Keila joa ning tüdrukud tegid kiired
fotosessioonid maalilise kose taustal. Edasi sõitsime
Pakri pankrannikule ning peale tuhandetest uhiuutest
Mercedese autodest möödumist jõudsime Pakri tuuleparki. Ühe tuuliku juures jagas Raimo meile tuulePäev, millesse oli kombineeritud nii
füüsikat, keemiat, bioloogiat kui ka
geograafiat, oli väga huvitav ja põnev.
Ilm oli super nagu ka seltskond, seega
võib öelda, et klassiruumist väljaspool
õppimine läks igati korda!
Liisi Kolpakov
11.a klassi õpilane
Pildid: Silja Savi
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“Jälle Taevaskotta”...

… kostus pahuralt nii mõnegi klassikaaslase suust,
kui teatati, et 20. mai pärastlõunal toimub 7.klassi
looduslastel õppepäev Taevaskojas. No mida saab
veel õppida, kui perega on seal igal aastal matkatud?
Aga võta näpust! Tuleb välja, et uusi teadmisi
saadakse ka siis, kui käiakse mööda tallatud radu.

Kui matka algul oli lusti päris palju, siis õnnestus
õpetajal meie suud – pauhti – lukku lüüa juba
esimeses peatuskohas küsimusega: „Millise jõe äärde
me oleme jõudnud?“. Tükk maad valitses vaikus, siis
julgemad hakkasid pakkuma küll Emajõge, küll
Võhandut. Natuke häbi oli, et Ahja jõgi kellelgi
meelde ei tulnud. Niisiis- 1:0 õpetaja kasuks. Keegi
meist polnud kuulnud ka seda, et möödunud sajandi
50. aastatel rajati Ahja jõele Saesaare hüdroelektrijaam ning seetõttu hävis väga omapärane
kärestikuline jõelõik. Lonniga paisjärvel suvel sõita
on äge, kuid sillal olles tundsime kaasa eemalt
paisjärvest paistvale nn uppunud liivakivikaljule ja
„rõõmustasime“ inimese tegevuse üle.
Väikese Taevaskoja kaljuseina silmitsemise käigus
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toimus meil ühendatud ajaloo - matemaatika tund.
Pidime pakkuma numbreid, ehk pidime mõistatama,
kui vana võiks meie ees asuv kalju olla. Numbreid
teadsime üldiselt hästi, kuid õpetaja ei tahtnud
pakututega kuidagi nõus olla! Ja kui selgus, et liivakivi kujunemislugu ulatub 400 miljoni aasta taha, siis
tundus see olevat kuidagi ebamaine ja tekitas
aukartust. Nüüd mõistsime, miks vanarahva seas
levis legend, et kes liivakivi sisse oma nime kraabib,
selle peres hakkavad juhtuma õnnetused! Kuulasime
veel mitmeid legende, nägime talvel sissekukkunud
Emalätet ja arutlesime nende kohtadega seotud
nimede tekkimise üle. Sai selgeks, et kui Emaläte on
toitnud Ahja jõge ikkagi 1 sekundi jooksul 4 liitri
veega, siis ilmselt seetõttu ongi selle allika ehk lätte
nimi Ema! Või et Taevaskoda on Koda, kus vanad
eestlased võtsid kariloomi ohverdades ühendust
taevaste vägedega, et need aitaksid lõpetada põuda
või tuua karjaõnne! Päeva kõige suurem ime lendas
välja aga Neitsikoopast – väike sinine Taevaskoja
pärl – Jäälind! Paljud meist nägid jäälindu esimest
korda, seetõttu seisime vaikselt veel mõnda aega ning
jäälind, kelle pesa ilmselt ongi selles koopas, ilmutas
meile ennast veel mitmel korral.

Suure Taevaskoja juurde jõudes ootas meid ees veel üks
muinasloona tunduv juhtum – Salakuulaja kivi juures
vees sulistas pikkade heledate juustega näkineid! Algul
arvasime, et tegemist on Neitsikoopast siia ujunud
näkiga, nii ehe tundus kõik, kuid lähemal vaatlusel
selgus siiski, et filmimehed tegid vist muusikavideot.
Eks kunagi paistab. Siis rivistati meid jõe äärde suure
kalju ette, et me kuuleksime, kuivõrd hea looduslik
kõlakoda suur kalju on. Ega ilmaaegu enne Intsikurmu
laululava valmimist suuri rahvapidusid ja laulupäevi
just selle kalju juures peetud! Silver tuletas veel
meelde, et kooli sööklas võiks lähemalt uurida seinalolevat maali, millelt saab välja lugeda ajastu meeleolu.
Õppepäeva lõpetasime mõningate mängude ja väikese
eksamiga. Loodame, et kuuldud lood ja teadmised on
meil suveni meeles, et kui perega matkata taas Taevaskojas, saaksime õppepäeval kogutuga uhkustada.

7.b klassi matkamuljeid vahendas
õpetaja Maie Karakatš

Õppekäik Tartu– ja Jõgevamaale
13. mail kell 8:00 lahkus buss Edu keskuse parklast
Elistvere loomaparki. Ilm oli jahe ja sadas vihma, kuid
see 9.b meeleolu ei muutnud. Kõigil oli naeratus suul
ja tuju hea. Buss millega me sõitsime oli roheline ja
katuse vahelt tilkus vett, mis põhjustas palju nalja ja
lärmi. Kui me sihtkohta saabusime, võttis meid vastu
sõbralik heledapäine naisterahvas. Ta tegi meile
ringkäigu ja rääkis palju huvitavat seal olevatest
loomadest. Loomadest meeldis meile kõige rohkem
karu nimega Karoliina.

Kui olime kõik loomad üle vaadanud läksime bussi ja
asusime sõitma Torma prügila poole. Teepeal tegime
peatuse, kus sõime kooli poolt kaasa antud maitsvaid
saiakesi ja jõime mahla, lisaks saime ka käia tanklas,
kust paljud ostsid maiustusi. Sõit jätkus kuni jõudsime
lõpuks Torma prügilasse. Kohale jõudes võttis meid
vastu vastik prügi hais, mis mõned minutit hiljem
polnudki enam nii häiriv. Seal olev töötaja rääkis
meile palju huvitavat prügilast. Saime ka kogu klassi
ära kaaluda kaalul, mis tegelikult oli mõeldud prügi
massi kaalumiseks, kaalusime kokku ligi 1,3 tonni.
Kui olime kõik huvitava ära kuulanud, istusime taas
bussi ja asusime teele Kirna looduskeskusesse, kus me
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oleksime matkama läinud, kuid vihma tõttu
otsustati see ära jätta ja läksime siseruumidesse.
Sees olles istusime kõik pingi peale ja seal olev
töötaja tutvustas meile Alam-Pedja looduskaitseala.
Kui ta oli jutu lõpetanud, moodustasime neljased
grupid ja asusime seal olevaid lauamänge mängima.
Lauamäng, mida meie oma grupiga mängisime, oli
raba kohta. Saime teada uusi fakte Eesti rabade
kohta. Kõik mängisid huviga lauamänge kuniks oli
aeg sinnamaani jõudnud ,et pidime taas bussi istuma
ja hakkama tagasi Põlva poole liikuma. Õpilaste
meeleolust oli selgesti aru saada, et nad nautisid
õppereisi ja oleks kindlasti nõus teinekordki
minema.

9.b klassi õpilased

Noppeid 7.b klassi Palupõhja looduslaagri Päevikutest
Mulle meeldis rabamatk, sest selle käigus saime tundma
õppida taimi ja linde (Liisa-Maria). Rabamatkal
leidsime musträhni pesa (Karmen).
Väga meeldisid varajase hommiku lindude laulud, mis
andsid hea värske tunde (Andrea). Põnev oli juba kell 5
ärgata, et minna linnulaulu õppima (Andre). Kõige
paremini jäi mulle meelde väike-lehelinnu laul, mida ma
varem ei osanud tähelegi panna (Kadi).
Õhtune ja natuke vihmane matkamine metsas oli väga
tore, me suutsime olla vaiksed, et kuulda ja näha
(Andrea). Meeldis öine metsaskäik, sest siis me
kuulsime imelist vaikust ja puude liikumist (LiisaMaria). Nägime metsas õhtust jalutuskäiku tehes
metssea kesikute pealuid (Laura).
Sain teada, et kopra lemmikpuu on lepp. Käisime ka
Suure-Emajõe ääres kobrast otsimas, kuid ei näinud.
See-eest kuulsime aga laulmas musträstast, kiivitajat,
salulehelindu, väike-lehelindu ja kaelustuvi (Silver).
Tore oli tiigist putukaid otsida ja neid pärast uurida
(Madli). Õppisin määrama veeloomi ja nägin, kuidas üks
veeloom vahetas kesta ja roomas vanast kestast
aeglaselt välja (Arned). Sain teada, et tiigis on loomakesi
palju rohkem kui jões (Ranno). Saime teada, et vees üks
väike kuulike, mida pole põhimõtteliselt nähagi, on
elusolend ja ta nimi on karpvähk (Laura-Liis).
Hämaraga käisime maja juures nahkhiiri vaatamas, kes
lendasid maja katuse alt välja toitumisretkele. Samal
õhtul oli veel mõnus lõkke ääres istuda ja nahkhiiri
vaadata, ise samal ajal jutustades huvitavaid loomade
jutte (Laura). Nahkhiired on kiired ja neil on teravad
hambad (Jakob).
Mulle ei meeldinud see, et ma ei tohtinud õigeid
vastuseid öelda, kuna olen jahimehe poeg ja tean
loodusest palju ja siis teistel poleks enam midagi teha
jäänud (Jaanus).
Iga kord küsiti meie käest, et mis taim see on. Nii ma
saingi taimed selgeks (Silver).
Meeleolu, vaatamata vihmale, oli super, värske õhk oli
seal ja hea seltskond (Laura-Liis).
Mulle meeldis väga see, et kõik klassikaaslased on
tegelikult suutelised head koostööd tegema ning igavesti
tore oli koos süüa teha ja üksteist abistada (Andrea).
Selgituseks: 7.b klassi looduslaager toimus KIK-i
rahastamisel 12.-13. mail Palupõhja loodusmajas, mis
asub Alam-Pedja looduskaitsealal. Laagri väga toredaks
retkejuhiks oli Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
õpetaja Aire Orula. Laagris selgusid ka oma ala
parimad:
Parim linnutundja – Arned
Parimad taimetundjad – Laura, Kelli
Parimad loomatundjad - Andre, Kadi
Parim uute liiginimede väljamõtleja – Jakob
Parim öövalvur – Silver
Parim pudrukeetja – Liisa-Maria
Päevikuid sirvis ja väljanoppeid tegi
õpetaja Maie Karakatš
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Sipelgariik
7. mail 2014. aastal käisime loodusreisil Kiidjärve
sipelgariigis ja Valgesoo rabas. Alustuseks näidati
meile dokumentaalfilmi sipelgatest RMK looduskeskuses. Saime teada, et sipelgate elu koosneb
peamiselt meeskonnatööst. Edasi liikusime sipelga
kuningriiki. Sisse saamiseks saime kõik käe peale
sipelga templi, mis tähendas sipelgariigi viisat.
Sipelgariigis saime veel teada palju huvitavat. Igal
sipelgal on pesas oma kindel ülesanne, mida nad
järgivad. Huvitav oli näha, et radadele olid ehitatud sipelgasillad, et inimesed neid ei tallaks. Sillad ehitati sellepärast, et sipelgatel oleks piisavalt
valgust. Sipelgatel on omad rajad, kus nad liiguvad. Kõikidel sipelgatel on putukas, kes mõjub
neile kui narkootikum ja tunnevad ennast joobnuna.
Järgmisena külastasime Valgesoo raba. Rabas saime juua ka rabavett. Tutvusime erinevate taime
liikidega. Pärast raba külastust tuletasime meelde
ka lapsepõlve ja mängisime klassiga metsas erinevaid mänge.
Jäime kõik päevaga väga rahule ning samuti saime kõik uusi teadmisi sipelgate ja raba kohta.
Liis ja Janeliis
11.c klassi õpilased

Uudiseid aknalaualt
Sõbrapäeva tomatiprojekt 1. klassi aknalaual hakkab
lõppema. Õpilased jälgisid tomatitaimede arengut
beebitaimedest viljade valmimiseni. Ühiselt kastsime,
mõõtsime ja istutasime taimi ümber. 5. mail üllatas meid
üks taim kollaste viljadega. Nüüdseks on igaüks
maitsnud värskeid omakasvatatud tomateid. Eelmisel
nädalal valmisid esimesed punased tomatid.
Ester Kalder
1. klassi juhataja
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Ekskursioon Helsingis
7.a ja 7.c klass alustas reisi varahommikul kell 3.40
sõiduga Tallinna reisisadamasse, kus ootas meid
rõõmsameelne giid, kes veetis meiega terve päeva.
Piletid kätte saadud, võisime hakata liikuma Tallinki
laevale. Laevasõit kestis 2,5 tundi. Selle aja jooksul oli
võimalik käia poodides, kohvikutes ja uudistada laeva
nii seest kui väljast. Jõudes Helsingi sadamasse, ootas
meid seal buss, mis sõidutas meid Helsingis terve päeva.
Päeva Helsingis alustasime linnaekskursiooniga, mille
käigus käisime Toomkirikus, Kaljukirikus ja tutvusime
teiste vaatamisväärsustega. Giid rääkis meile Soome
riigi ajaloost. Pärast põnevat linnaekskursiooni sõidutati
Sealife’i meremaailma, kus nägime, milline näeb välja
elu merepõhjas.
Seejärel anti kätte Linnanmäki lõbustuspargi
käepaelad. Lõbustuspargis oli atraktsioone palju
ning tegevust jätkus 5 tunniks. Sai kogeda kõrgusi,
tunda hirmukõdi, naerda ja nautida veeatraktsioone. Lõbustuspargis käidud, pidime suunduma
sadamasse. Laevaga tagasi sõita oli samuti tore,
kuid kõik olid päevast väga väsinud. Tagasi
Tallinnasse jõudsime südaööl, tänasime giidi ja
võtsime päevasündmused kokku. Jõudnud bussi,
jäid kõik üsna ruttu magama. Kell näitas juba üle 3
hommikul, kui Põlvasse jõudsime.
Kokkuvõttes oli reis huvitav, täis rohkeid uusi
teadmisi ning lahedaid elamusi.
Laura Nagel
7a.klassi õpilane

Õppepäev Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudis
Avalik õiguslik ülikool alates 1918. aastast. 8 teaduskonda, 33 osakonda,
113 õppetooli, 4 kolledžit, 10 asutust, 55.5 hektarit, 18 õppehoonet,
õpilasi 14 500, 1000 välisõpilast. Teadus- ja arendusasutus asutati 1946,
magistral 2007, 2011 bakalaureus. Töötajaid on 75. Osakonnad: litosfääriuuringud, palentoloogia, stratigraafia, isotoop ja paleokliinatoloogia.
Instituuti tutvustas Liina Paluveer.
14. veebruaril käisime klassiga Tallinnas TTÜ Geoloogia Instituudis
õppepäeval.
Kõigepealt kuulasime Alvar Soesoo loengut, kes on TTÜ professor ja
endine direktor. Alvar rääkis meile Eesti maavaradest – nende olevik,
tulevik ja Eesti rikkus. Maavaraks nimetatakse maapõues leiduvat
orgaanilist mineraalset ainet, mida tänapäeval on võimalik tasuvalt
kasutada. Saime teada, et 2015 alustatakse asteroididel kaevandamisega ja, et riikide vahel on omad reeglid kaevandamiseks. Rääkis loodusvaradest: kivimid, mineraalid, vedelikud – need kõik annavad kasumit.
Loodusressursid: õhk, merevesi, maavarade sotsiaalne pale, fosforiidisõda, teemandisõda, naftasõda, muldmetallisõda, kulla mullikesed,
taimekasvu toetavad elemendid, joogivesi, muld – need kõik
moodustavad kokku külluse.
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Olukord maailmas: majandus kasvab, kuna on suur
vajadus maavarade järgi (kaevandus ei ole õuel); maavaranduslik ebavõrdsus riikide vahel; keerulised tingimused toovad endaga kaasa seda, et vähemkasutusel
olevad leiukohad võetakse kasutusele; sõjad loodusvarade pärast. Kildagaas – gaas kiltades, ebatraditsiooniline
maa gaas. Metaanhüdraadid – metaanne molekul
ümbritsetud vee molekuliga. Aasia on uus tarbimise nn
kodu. USA-s, Euroopa Liidus, Saksamaal on elustandardid kõrged, aga Hiinas, Indias madalad.

Elektronmikroskoobil on suured suurendused,
elektronkiir, pinge 20 000 V. Lisaks on veel
videopilt ja skänneeriv pilt, aga ei näe närve. Pilt
näitab, kui rasked on elemendid ja milline on nende
keemiline koostis.
Kivimeid õpetas Ursula
Toom. On sette-, tard-,
ja
mo o nde kiv im id.
Mineraale on 5000, neil
on kõigil kindel koostis
ja omadus. Eestis on
tähtsamad
lubjakivi,
põlevkivi, liiv, savi ja
dolomiit.
Lubjakivi
muutumisel tekib marmor. Vilk - kristallikuju
leheline, läbikasvanud
päevakivi. Haliit - soola
maitsega. Talk - siidine.
Settekivimid on kihilised, sisaldavad fossiile.

Eesti maavarad: põlevkivi, karbonaatsed kivimid,
turvas, savi, liiv ja kruus, mere- ja järvemuda, mineraalvesi. Esimesed 5 moodustavad 3 miljoni väärtuses ringlust. Ka fosforiiti ja graptolliittargilliiti on Eestis palju.
Põlevkivis on orgaanilist ainet 15-70%. See on väga hea
õlitoorme materjal. Ordoviitsiumi madalmeres leidus
teda orgaanilise settena. Kirde-Eestis kaevandatakse
põlevkivi.
Turvas on Eesti NOKIA, kõige rohkem leidub teda KeskEestis. Savi ja liiv on devoniajastust pärit ja Eestis
leidub ka palju nende leiukohti. Järve- ja meremuda
kasutatakse ravi ja söödana.
Nn tundmatud maavarad: fosforiit - käsijalgsete karbipoolmete detriidi kuhjum kvartsliivas. Põhja-Eestis on
karpides palju muldmetalle (fosforiidi sees).
Graptolliitargilliit, palju haruldasi metalle, leidub PõhjaEestis. Pakri poolsaarel on
paksus 1-7 meetrit, ei anna õli
ja on kehv põlemismaterjal.
Eestit võiks nimetada ka
uraanimaaks, sest meil on
selles kildas suured varud.
Merest saame muda. Maagaas
- Keri tuletorn töötas otse maapõuest tuleval gaasil 19061912. Kildagaas on igasuguses
gaasi olekus.
Geoloogia Instituudi teadur
Rutt Hints rääkis meile
elektronmikroskoobi tööst.
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Vulkaanilise
tekkega
kivimid.
Bentoniitkunagi pursanud vulkaanilise tuha kiht - õunamahla säilitamisel kasutusel. Pimss- vulkaaniline vaht.
Tardkivimid on Soomest toodud mandrijääga Eesti
aladele - graniit, rabakivi. Gneiss- on tardkivimite
moondel tekkinud moondekivim.
Külastasime
ka
näitust „Eesti jälg
kosmoses“. Tudengisatelliit
Estcube-1,
saadab välja morsekoodis raadiosignaali. Tulevikus traatpäikesepurje.
Estcube
liigub
50km/sek,
hetkel
juhib seda Füüsikainstituut. 2-3 päeva
kulus pildi saamiseks. Estcube töötab
nii kaua, kuni aku
vastu peab, kui aku
lakkab
töötamast
jääb Estcube sinna.
Olemas on ka koristajasatelliit, haarab
kosmoseprügi, tuleb
suurel kiirusel alla ja
põleb ära.
Kerli Plado
11.b klassi õpilane

Idritsa keskkoolis vene keelt praktiseerimas
15. mail 2014 alustasime Põlvast kell 8.00 7-liikmelise
grupiga, viis 10. klassi õpilast ja kaks õpetajat, keele- ja
kultuuriõppe reisi Venemaale Pihkva oblasti lõunaossa
jäävasse Idritsa keskkooli, kuhu jäime 9 päevaks.
Kõigepealt pidime läbima piiripunkti, kust saime kiiresti
üle ning juba Vene poole peal ootasid meid võõrustajad
oma uhkete autodega.
Meie esimene peatus Venemaal oli Petseris, kus tutvusime Petseri kloostriga. Seejärel külastasime kunagist
Eesti ala Irboska kindlust ning sõime ehtsat vene borši
ning kotletti tatraga. Teel Idritsasse saime tutvuda ka
iidse Pihkva kremliga. Idritsasse jõudsime pärast
200-kilomeetrist sõitu õhtul seitsme paiku. Jagunesime
kõik üksteisest eraldi kohalikesse kodudesse, peredesse,
kus võeti meid ülilahkelt vastu. Kuna meie venekeeleoskus oli üsna algeline, siis arvasime, et saame suhelda
inglise keeles. Meie kahjuks, kuid keeleõppe seisukohast
õnneks, sealsed kohalikud siiski inglise keelt eriti ei
osanud ja meil tuli end selgeks teha nii keha- kui vene
keeles.

rajoonikeskuse linna Sebeži ja lihtsalt jalutada
kohalikus asulas. Eriliselt huvitav, kuigi väsitav
päev, oli väljasõit Mihhailovskojesse. Varem me
Puškinist suurt midagi ei teadnudki peale nime,
kuid nüüd teame nii tema eluloolisi seiku kui ka
olulisi teoseid. Üldiselt oli kogu aeg põnev ja
koduigatsus ei saanudki peale tulla.

Spordipäeva piknik

Petseri kloostris

Nende 9 päeva jooksul saime osaleda kahel ülekoolilisel
peol – spordipäeval ja lõpuklasside viimasel koolipäeval.
Need mõlemad erinesid meie traditsioonilisest spordipäevast ja viimasest koolikellast erilise pidulikkuse
poolest, kus osalesid lisaks kogu kooliperele ka õpilaste
vanemad ja nii rajooni kui ka oblasti administratsiooni
esindajad ning külalised Moskvast.
Tunnid algasid koolis kell 9, kuid meie tulime igal
hommikul kooli kella 8.30ks, et sealse kooli direktorile
üles öelda, milliseid uusi sõnu olime juurde õppinud.
Alates neljandast päevast suutsime juba ka lauseid
moodustada. Igapäevaselt käisime 4-5 koolitunnis ja
püüdsime aru saada, mida tunnis õpetati. Kuna meie
vene keele oskus pole eriti hea, siis paremini saime aru
algklasside tundide tegevusest, aga ka füüsika- ja
matemaatikatundides. Keelebarjääri ei tekkinud aga
peaaegu üldse tehnoloogia- ja kunstitunnis, kus saime
ise praktiliselt kaasa teha.
Õhtupoolikuti saime olla koos võõrustajatega piknikutel,
käia üksteisel külas, võtta leili ühe pere saunas, käia
järvel paadiga sõitmas ja ujumas, külastada kohaliku
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Viimasel õhtul saatsime juba ära Saša, kes läks
Tartusse võrkpallivõistlustele. Meil kõigil oli kurb
meel ning pisar kippus silma, kuid meel läks taas
kiiresti rõõmsaks, kui suundusime Kirilli poole, kus
hullasime ja veetsime viimast õhtut kõik koos
Venemaal. Viimasel päeval pärast lõunasööki alustasime sõitu kodu poole. Idritsast lahkusime pisaratega, sest kõik need inimesed, kes meid kohe omaks
võtsid, olid seal toredad ning väga sõbralikud. Ka
tagasi sõites käisime läbi Pihkvast, peatusime ühes
kaubanduskeskuses, kus saime tund aega kolada
poodides ja natukene oma rublasid raisata.
Hüvastijätt piiripunktis kujunes aga eriti pisaraterohkeks, sest kurb oli lahku minna nii toredatest
sõpradest, kes olid ülikülalislahked ja hoolitsevad.
Kuid lohutada võime end sellega, et me näeme neid
sügisel uuesti. Piiripunktis meenus kahele meist, et
jätsime midagi Idritsasse võõrustajate peredesse
maha. Nagu öeldakse: „Kui midagi kuhugi jätad,
lähed sa sinna kunagi tagasi!“ Loodetavasti ei
olnud see üks ja ainus kord Venemaal olla ning
elada vene peres. Reis oli võrratu!
Kärt Kamja, Anna Simga, Karin Kivisild,
Janet Ostra ja Meelis Oru

