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Direktor kiidab
kiituskirjaga väga hea õppimise eest 2011/12. õa järgmisi õpilasi:
2.a klass: Uko Hiid Laine, Siim Lepp, Priit Luuk-Luuken,
Reno Meriroos, Aleksandra Must, Kevin-Vladimir Soots,
Rainer Vana;
2.b klass: Erki-Erik Kaupmees, Kevin Keret Koger, Samuel Kolsar, Mihkel Liivago, Markus Lina, Ranno Rahasepp, Jan Markus Salum, Samanta Suitsik, Triinu Vijar,
Markus Villako;
3. klass: Kristin Kivioja, Johanna Laanoja, Indra Liz
Nemvalts, Anete Saar;
4. klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik, Katariina
Kinnunen, Keitlyn Metsmaa, Kairiin Märtson, Sten
Naruson, Robin Põvvat, Ruben Pütt, Pamela Saarniit,
Karoli Villako;
5.a klass: Karina Kaldvee, Hanna Maria Laane;
5.b klass: Laura Nagel, Cornelia Kivi, Carmen Piirsalu,
Märt Pilliroog;

5.c klass: Kadi Siilbek;
6.a klass: Kristo Kooskora;
6.b klass: Egert Aalde, Krister Vasser;
6.c klass: Annabel Jaamaste, Mari-Mall Puksa, Triin
Mirjam Tark, Criselle Tennosaar;
7.a klass: Mirjam Juhandi, Vanessa Järv, Marimal Tilk,
Johanna Treier;
7.b klass: Lota-Loviisa Rohtla, Johanna Rüütli, Hanna Maria Rüütli;
8.a klass: Marge Käis, Liis Urman;
8.b klass: Karin Orgulas, Birgit Vana;
8.c klass: Roger Koosa, Anna Simga;
10.a klass: Jaanika Kopli;
11.a klass: Triin Kamja.

hea õppeedukuse ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2011/12. õa järgmisi õpilasi:
5.a klass: Gregor Kulla, Grete Aust, Hannes Jõgis, Mark
Robin Kalder, Laura Luste, Pilleriin Maidla, Liisbeth
Michelson, Regle Raadik, Kerli Rand, Brigita Roger, Karmen
Zeiger, Gerryt Teos, Vanessa Varend;

7.b klass: Keterli Jõõgre, Elina Amon, Elerin Helde, Teele
Ilves, Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg, Marten Moro, Eva-Mai
Männiste, Hanna-Katre Plato, Markus Pruus, Martin Tint;

5.b klass: Herti Juhandi, Märt Pilliroog, Jessike Koort,
Marie-Aliise Pruus, Marillis Vakk, Laura Pendla, Arned
Parman, Paul Marten Luude, Joosep Miina;

7.d klass: Raini Käo;

5.c klass: Tuuli Ilus, Maria Johanson, Eedi Jäger, Marken
Järv, Rutt Kahre, Laura-Liis Kütt, Kalli Nurm, Mathias
Rebane, Selma Rein, Jaanus Peeter Rüütli, Taniel Sermat,
Alfred Timmo, Teele Utsal, Liisa-Maria Valvik, Christofer
Viilop;
6.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Karolin Krikunov, Karina
Käo, Greete Käsi, Martti Lusti, Tanel Marran, Isabel
Padumäe, Maik-Karl Pehk, Kristin Protsin, Andra Rahasepp,
Jane Sabal, Age Salumets, Sander Sellis, Martin Šults;
6.b klass: Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, Kristofer Kiudorv,
Andra Lammertson, Reimo-Taavi Lõbu, Liisi Anete Mark,
Triinu Plaks, Antti Raaliste, Villu Serv, Rainer Toots, Esko
Vanahunt;
6.c klass: Morris Jallai, Pilleriin Koor, Kristin Kukli, Reigo
Käis, Triin Mägi, Vairi Visnapuu;
7.a klass: Rando Hinn, Grete Kase, Mihkel Kurvits, Jordan
Lavrikov, Joonas Selgis, Iris Tähema, Mauno Tälli, Taisi Utsal,
Peter Gabriel Änilane,

7.c klass: Kristo Rööpmann;
8.a klass: Maris Lutsar, Crislyn Puik, Jürgen Adamson, Kerli
Kaine, Richard Kolsar, Jaan Koort, Mari-Liis Kõiv, Hanna
Lattik, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Getter Matto, Ako
Ojamets, Sille Pragi, Roland Pütsepp, Stella Rõbakov, Katre
Vares;
8.b klass: Kärt Kamja, Heili Marika Kolkkanen, Kärt
Kolpakov, Iveete Leht, Janet Ostra, Hardi Põder, Silver
Schmeiman;
8.c klass: Helian Bleive, Reti Patrail, Grete Sikk, Liisbeth Sütt;
8.d klass: Lauri Käo;
10.a klass: Kristiina-Marianne Mosin;
10.b klass: Eleriin Aalde, Merilyn Asi, Anete Hütt, Kajali
Kikkas, Katrin Pent, Kadri Petersell, Dora Uibo, Betti Vals,
Eliis Vana, Kaili Viira;
10.c klass: Elo Herman, Kadri Koor, Kairit Kruberg, Marianne
Leotoots, Jessika Roger, Mari-Liis Ruuvet, Mari Vaino;
11.a klass: Kerli Juhandi, Vaivika Nikandrova, Anneli Oru,
Sander Petersell, Renno Pilberg, Anne Serv, Kertu Tootsmann;
11.b klass: Lumileid Hälvin, Anett Numa, Monika Vares,
Veronica Ööbik;
11.c klass: Greta Pentsa.

Rahvusvahelisel Robootika võistlusel edukalt esinenud õpilasi:
Riias toimunud rahvusvahelisel Baltic Robot Sumo (sumorobotite võistlusel) saavutas Põlva ÜG võistkond auhinnalise
I koha. Võistkonda kuulusid Ahto Rööpmann, Sander Somelar, Joonas-Dein Plakso, Mikko Kokkmaa, Anett Lutsar ja
Moonika Mets. Juhendaja oli õpetaja Jaak Kepp.

Läänemere projekti koolide kokkutulekul edukalt esinenud õpilasi:
11.-13. mail toimus Tartus Läänemere projekti (BSP) koolide 2012. aasta kokkutulek. Kavas olid koolide esitlused Läänemere projekti raames tehtust ja postrite esitlused teemal “Kohalikud ressursid ja säästev areng”. See on ühtlasi selleaastase rahvusvahelise BSP kokkutuleku teema. Lisaks oli kokkutulekul kavas programm “Looduslodjaga Emajõel”, veeprogramm ja digimäärajate kasutamise koolitus TÜ Botaanikaaias.
Kokkutulekus esinesid edukalt 8.b klassi õpilased Karin Orgulas ja Karin Kivisild, kes valiti Eestit esindama Lätis toimuvale rahvusvahelisele kokkutulekule. Õpilasi juhendas õpetaja Urve Lehestik.

TehnoTiigri õpilaskonkursil edukalt esinenud õpilast:
Kristo Kuusik (10.b klass) saavutas II koha Tiigrihüppe SA korraldatud „TehnoTiiger+“ õpilaskonkursil. Selle aasta teemaks oli “Auto” ning töö tuli teha tarkvaraprogrammiga Solid Edge.
Lisaks sai Põlva ÜG tänukirja paljude heatasemeliste tööde esitamise eest. Õpilasi juhendas õpetaja Tiina Saago.

ENTRUM ettevõtlusprojektide konkursil “Olen edukas!” edukalt esinenud õpilast:
Põlva ÜG 10.c klassi õpilane Kadri Koor jõudis ENTRUM ettevõtlusprojektide konkursil “Olen ettevõtlik!” finaali projektimeeskonnaga Tervislikud Noored. Meeskonnaga saavutati Jõgevamaa parima projekti eripreemia.

Loodusteemalisel GPS-i seiklusmängul edukalt esinenud õpilast:
5.-6. klasside arvestuses:
I koht võistkond 5 põrsast (6.c klass, kapten Triin Mirjam Tark);
II koht võistkond Inimesed (5.b klass, kapten Andi Rosental);
III koht võistkond Sinine leht (5.a klass, kapten Hanna Maria Laane).
7.-8. klasside arvestuses:
I koht võistkond Marge Tiim (8.a klass, kapten Marge Käis);
II koht võistkond Kutsud (7.a klass, kapten Johanna Treier);
III koht võistkond Traktoriklubi (8.a klass, kapten Ako Ojamets).
11. klassidest saavutas I koha võistkond MOVAI (11.a klass, kapten Monika Avald).

11.a klassi elektrijaamade külastus
Töötubade raames käis meie klass Harjumaal elektriläbipaistvaks, kui vool sisse lülitada. Lisaks oli seal veel
jaamades ja Tallinna Teletornis. Reis algas juba hommikul
palju huvitavaid puuteekraanidega roboteid, millel kõigil
7.15 ning kõigepealt sõitsime Linnamäe hüdroelektrijaama.
olid erinevad funktsioonid.
Seal imetlesime vaadet ning käisime hüdroelektrijaamas
Oli tore ja hariv päev.
sees, kus oli 3 toru, millest läks vesi läbi. Sel päeval töötas
Triin Kamja ja Anne Serv, 11.a klassi õpilased
2 turbiini 3-st.
Edasi läksime natuke ülesvoolu Jägala joani.
Kahjuks oli jõgi küllaltki veevaene, kuna osa
vett juhiti Jägala hüdroelektrijaama. Aga
vaatepilt oli sellele vaatamata ilus.
Peale joa vaatamist sõitsime edasi Iru
Elektrijaama. See oli eriline külaskäik, kuna
soojuselektrijaamu on vaid vähesed külastanud. Kuna elektrijaam ei tööta praegusel ajal,
oli seetõttu sees küllaltki vaikne ja seal sai
rääkida.
Reisi lõpetasime Tallinna Teletorni külastusega. Sealt avanes kohati päris hirmutav vaatepilt alla. 170 m tühjust ning hetkeks võttis
see mõnel jalad nõrgaks. Nimelt oli seal
mõnes kohas 5 cm paksune klaaspõrand, mida
sai muuta tuhmiks, kui vool ära võtta ja
Iru soojuselektrijaam
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Teisele head tehes, saad ise väga hea tunde
Salamaale.
Meile
jaotati kindad ja
rehad.
Riisusime,
korjasime oksi, puhastasime tiigiümbrust ning vedasime
lõkkesse. Tööd tehes
ja nalja visates möödus 3 tundi imekiiresti.
Päikeseline
ilm, jõukohane töö

ning head sõbrad muutsid selle pärastlõuna meeldejäävaks. Nähes tehtut ja hinnates veel võimalikku tööpõldu, tekkis soov järgmiselgi päeval tulla. Aga kui meil töö tehtud oli, ootasid
meid selle eest grillitud vorstikesed,
koogid, limps ja muu hea kraam. Üllatuseks kutsuti kogu klassi Salamaale
lustima, kas tõukerattamatkale või
seiklusmängule.
Teele Ilves, 7.b klassi õpilane

Ühel aprillikuu päeva kui kooli tulime,
ütles üks tüdruk, et õpetaja oli teinud
ettepaneku e-kirja kaudu, kas võiks
klassiga minna heategevuslikus korras
klassivend Martini vanemate turismitallu appi koristustöid tegema. Algul
tundus mõte koristamisest mõttetu.
Hiljem kui õpetajalt saime lisainfot,
hakkas meie peades keerlema erinevaid mõtteid: mõned jäid eelmise seisukoha juurde, kuid teistele hakkas see
idee normaalnegi tunduma. Järgmise
päeva hommikuks oli enamus klassikaaslastest ise või siis teiste õhutusel
valmis oma kätega midagi ära tegema.
25. aprillil läksimegi peaaegu kogu
klassiga Martini poole Taevaskoja

Maastikumäng Moostes
24. mail võis Moostes näha õpilaste gruppe, kes
otsisid erinevaid kohti, omavahel midagi arutasid,
kirjutasid ja lahendasid - ja seda kõike enamasti
inglise keeles. Mis toimus? Inglise keelne
maastikumäng Põlva maakonna 5-7. klassi
õpilastele. Osavõtjaid oli Ahja Keskkoolist, Kanepi
Keskkoolist, Räpina Keskkoolist ja Põlva
Ühisgümnaasiumist. Meie koolist võtsid üritusest
osa 13 kuuendate klasside õpilast. Osavõtjad jagati
kuude gruppi ja algas maastikumäng, kus inglise
keelsete juhiste järgi tuli leida erinevaid kohti
Moostes. Igas vahepunktis lahendati ülesandeid
(ristsõnad, lugemisülesanded, küsimustele vastamine). Päeva lõpus tutvustati osalejatele MOKSi –
Mooste kunstikeskust, mille põhitegevuseks on
kunstnike resideerimisprogramm, õpikodade ja
näituste korraldamine.

Põlva ÜG lõpuaktused
toimuvad 20. juunil
Põlva Kultuurikeskuses

Põhikool - kell 12
Gümnaasium - kell 15

Õpilased said panna proovile oma inglise keele
oskust ja orienteerumisvõimet.
Oli tore ja muljeterohke päev.

Siiri Joosep, inglise keele õpetaja
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Looduslapsed Vooremaal
11. mail suundusid 10.b klassi looduslapsed loodusõppelaagrisse Vooremaale.
Hommikul kell 8 alustati teekonda EDU keskuse parklast.
Ilm ei tõotanud tulla just kõige parem kuna ilmataat oli
lubanud ainult vihma. Nii olidki enamus õpilastel jalas
kummikud ja seljas kilekad ning vihmakeebid. Kõigele vaatamata olid kõik ka endaga kodust kaasa haaranud hea tuju.
Juba ammu tuttavaks saanud Tuuliku Reisidega alustati
bussisõitu. Kõik ootasid põnevusega, mida päev endaga kaasa
tuua võib , kuna oli teada vaid ,et ees ootab meie looduslapsi
mullatund, linnutund ning pikk jalutuskäik ümber Saare
järve.

Bussisõit möödus kiiresti, kuna kõigil oli tegevust, kes oli
raamatut lugenud, kes maganud , kes muusikat kuulanud või
üleüldse sellele kaasa laulnud. Nii jõutigi Vooremaale. Ilm oli
halb, sadas vihma. Õpilased jagati 2 rühma: kes suundusid
linnulaulu kuulama, kes muldadega tutvuma. Nii alustatigi
ettenähtud plaaniga, võeti kätte matkapäevikud ning hakati
kirja panema kõike huvitavat mida giid oli rääkinud.
Linnutundi juhendas Vello Keppart, kes tundis väga hästi
kõiki linde ning oskas nende kohta palju huvitavat juurde
rääkida. Õpilased olid väga põnevil ning ootasid juba järgmist
õppetundi Ell Tuvikesega, milleks oli mullatund.
Ell Tuvike rääkis uudishimulikele looduslastele mulla
koostisest, horisontidest ning paljust
muust. Samuti viis ta läbi ka 2 sügavkaevet, et meie õpilased saaksid ka
käega katsuda erinevaid mullahorisonte. Seal juures kuulati huviga
ka mida Õpetaja Krista Untera varasemalt õpitust meelde tuletas.
Pärast mõlema tunni lõppu suunduti
reipa sammuga tagasi bussi, et sõita
Luua Metsanduskooli. Seal said õpilased kergemalt hingata, kuna nad ei
pidanud seal midagi rohkem õppima,
vaid said soetada endale meeldiva
lõuna.
Pärast maitsvat lõunat suundusid
looduslapsed tagasi bussi, et sõita
Saare järve ümbrusesse matkale,
taimekooslusi uurima. Juhendajateks
olid seekord Evelin Saarva ning varasemast juba tuttav Vello Keppart.
Lk 4

Ilm oli muutunud juba tunduvalt paremaks, päikegi
otsustas vahel pilve tagant välja paista.
Taaskord jagati õpilased 2 gruppi ning suunduti uurima
Saare järve ümbruses kasvavat kaheksat taimekooslust.
Meie looduslapsed olid üsnagi üllatunud, kuna nad ei
uskunud, et ühe järve ümber võib kohata nii palju
erinevaid taimekooslusi.
Pärast üsnagi pikka jalgsimatka tänati juhendajaid ning
suunduti tagasi bussi, et kojusõit võiks alata. Päevaga
jäädi väga rahule. Bussiski muljetati veel õpitu põhjal
ning meenutati huvitavaid seikasid. Põlva maakonna
sildist mööduti kella 6 paiku ning kõik looduslapsed olid
elusalt ja tervelt kodus.
Stiina Kõiv , Keio Hiiesalu ja Sigrid Raudsepp
10.b klassi õpilased

Saatses loodusõpetuse õppepäeval
2. klasside tublimad looduse tundjad Rauno Kübard ja Priit
Luuk-Luuken koos õpetaja Maili Kaupmehega olid palutud
15. mail Saatse muuseumisse õppepäevale „Mets“. Seekord oli
kohal 17 loodushuvilist õpilast kogu maakonnast.
Kõige pealt külastasime Saatse Seto Muuseumi. Muuseumis
sai vaadata vanu tööriistu ja kuulata ehtsat seto laulu. Tutvustati ka Saatse piirkonna setude elu ja tööd. Eriti põnevad
olid potimeistrite savinõud.
Muuseumi õuel kohtusime piirivalvuritega, kellel olid omakorda külas Vene piirivalvurid. Piirivalvurid jutustasid meile
palju huvitavat oma tööst riigipiiril.
Edasi viis giid meid metsarajale, kus õppisime tundma taimi
ja puid. Kõige põnevam oli aga see, et metsarada viis meid
Eesti-Vene piirile väga lähedale. Nii lähedal riigipiirile polnud meist keegi veel kunagi olnud. Metsaraja lõpus oli tore
puhkekoht, kust avanes kaunis vaade muuseumi õuele. Siin
sai iga laps näidata, mis talle matkast meelde jäi. Viktoriin
oli kerge, sest lapsed olid matkal tähelepanelikud.

puust pihlamarjadest pärlikee. Pihlakal pidi üldse setude
elus suur tähendus olema. Pihlakas on seto rahvuspuu.
Tänasime korraldajaid ja giidi toreda päeva eest looduses.

Nüüd oli aeg väike piknik korraldada ja mõistatusi mõistatada. Enne ärasõitu meisterdasime giidi juhendamisel endile

Rauno Kübard. 2. b klassi õpilane
Fotod Põlva Üg õpetaja Maili Kaupmees

11.a õppekäik Ida-Virumaale
Traditsiooniks kujunenud õppereis Ida-Virumaale,
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžisse, leidis aset
ka sel aastal. Kohtla-Järvel veetsime 2 õpetlikku päeva,
tegime palju tööd, kuid jäi ka aega käia looduses ja
uudistada linna.
Jõudes Kohtla-Järvele, võttis meid vastu imeline päikesepaisteline ilm ning koheselt jaotati meid ka kahte rühma.
Esimene rühm liikus edasi keemiasse, teine rühm
füüsikasse. Keemias tehti palju põnevaid laboratoorseid
töid. Esmalt määrati vee karedust. Määrati mööduv
(karbonaatne) karedus ning vee üldkaredus. Lõpuks
arvutati välja ka uuritava vee püsiv (mittekarbonaatne)
karedus.
Edasi analüüsiti jäätist. Määrasime jäätises oleva süsiniku
ja kuivainete hulga. Uurisime ka seda, kas jäätis sisaldab
glükoosi ja valke. Lõpuks määrati ka jäätise pH ning
happelisus.
Kolmandaks laboratoorseks tööks oli nitraatide määramine puu-ja köögiviljades difenüülamiiniga poolkvantitatiivse meetodi abil. Kuigi puu-ja köögivilju loetakse üldiselt
tervislikeks toiduaineteks, võib neis leiduda ka organismile kahjulikke aineid. Sellised kahjulikud ained ongi
nitraadid. Nitraatide olemasolu on taimedes normaalne
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nähtus, kuid nitraatide kõrge kontsentratsioon on inimestele
ja loomadele kahjulik. Seega uurisimegi, millistes puu-ja
köögiviljades on kõige vähem nitraate ja millistes kõige
rohkem. Kõige rohkem nitraate sisaldavad sellised köögiviljad
nagu hiinakapsas, redis, varajane kapsas ning lehtsalat. Kurk
sisaldas keskmiselt nitraate ning kõige vähem oli neid
porgandis, kartulis ja tomatis. Puuviljades nagu näiteks õun
ja banaan oli nitraatide sisaldus samuti madal.
Teine rühma tegeles samal ajal füüsikaga, mõõdeti metallide
eritakistust ning seda, kuidas muutub takistus erinevatel
takistitel temperatuuri tõstes. Lisaks uurisime ka võnkumist
ning erinevate materjalide tihedust.
Külastasime ka vana kolledži hoonet, kus räägiti pikemalt
sellest, kuidas põlevkivist saab õli, kuidas seda toodetakse
ning näidati erinevad masinaid, mis purustavad põlevkivi.
Õhtul
suundusime ka mere äärde. Osadele avanes ka
võimalus teha oma esimene suplus meres. Kuid kuna vesi oli
siiski suhteliselt jahe, kasutasid vähesed võimalust
ujumiseks.
Tagasi tulles, külastasime ka Valaste juga ning tegime
peatuse ka Kauksis, Peipsi ääres.
Kokkuvõtteks võin öelda, et need kaks päeva olid meeldejäävad ning kindlasti me kõik saime juurde uusi teadmisi, nii
keemia kui ka füüsika valdkonnas.
Katre Tamm, 11.a klassi õpilane
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8. loodusklassi kevadpoolaasta
Vana aasta lõpetasime ja uut alustasime Palupõhjas. Talvine laager
Palupõhja looduskoolis on meie klassi jaoks juba traditsiooniks
kujunemas. Meie saabudes helkis looduskooli hubases köögis küünlasära, meid oodati! Talvepäevad on lühikesed ning rabamatk kulges
hämaruses, lõppes aga päris pimeduses, taskulambid teed näitamas.
Lõkkeõhtul ühines meiega põline palupõhjalane Pille Tammur. Tema
ja ta tarkused jäid meiega ka järgmiseks päevaks. Laupäeva
hommikul astus looduskooli majja meile juba tuttav metsamees
Vahur Sepp ja kutsus metsa alla uitama. Pakasele vaatamata saime
lodumetsa all päris pika tiiru teha, metsamees näitas meile looduse
märke, mida temata küll märgata ei oleks osanud. Vahur Sepal oli
kaasas autotäis loomanahku, koljusid ja purke pabulatega. Eks kõike
seda varandust sai uuritud ja õpitud.
Jaanuarikuu viimane bioloogiatund toimus Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses, kus tutvusime kotkafotode näitusega "Ülemlinnud".
Meile rääkis kotkastest ja nende pildistamisest bioloog Urmas
Sellis. Hea on mõelda, et neile vägevatele lindudele meeldib elada
ka meie tillukesel Põlvamaal. Veebruarikuus saime külastada ka
teist väljapanekut - keskkonnaameti rändnäitust "Hoia, mida
armastad", mis oli pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale. Sellel näitusel tegutsemine oli päris õpetlik.
Vastlaid tahtsime pidada Valgesoos, räätsadel matkates, aga kuna
päris vastlapäeval oli ilm tuuline ja sajune, lükkasime räätsaretke
märtsi algusesse. Tasus ootamist! Taevas oli säravselge, lumekoorik võimaldas astuda kuhu hing ihkas ning raba oli täis suurte
ja väikeste loomade jälgi ning tegutsemismärke. Räätsade ja sooja
teega varustas meid Airi Lokk Ilumetsa looduskeskusest, lõkkevorstid olid meil endil kaasas ja maitsesid hästi.
Enne kevadisele koolivaheajale minekut käisime ekskursioonil.
Esimese peatuse tegime Tuhala maastiku-kaitsealal, kus härra
Ants Talioja rääkis meile karstist ja Tuhala nõiakaevust. Kindlasti
on kõigile tuttav aadress www.emhi.ee ja just EMHI Ilmamuuseumi püsiekspositsiooni me härra Willi Louvari juhendamisel
külastasimegi. Tutvusime erinevate maapealsete ja "taevaste"
meteo-vaatluse riistadega. Saatsime atmosfääri avarustesse ka
päris oma punase vesiniku-palli. Ekskursiooni lõpetasime Energia
avastuskeskuses, kus saime ise avastada looduse seaduspärasusi.
Moodsas kuppelplanetaariumis Põhjatäht saime osa virtuaalsest
kosmose-showst, mida juhendas härra Aare Baumer. See etendus
pani meid mõtlema Maailma asjade üle!

Ühel aprilli alguse esmaspäeval toimus meil topelt-bioloogiatund. Asi oli
aja kulutamist väärt, sest meile tuli õpetajaks Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi zooloogiaringi juhendaja Aivo Tamm. Tema tundis putukate
olemist ja elamist väga hästi ning oskas ka meile oma teadmisi veenvalt
edasi anda. Ta rääkis vahepeal teadlase juttu, aga tema töölehed ei
olnudki väga keerulised. Teate, vapsikud on hirmsuured putukad, aga
binokulaar-mikroskoobist vaadatuna on nad päris nunnud!

Putukateema jätkus Jüripäeval Kiidjärve Kuklaste Kuningriigis, kus
meil oli taas meesõpetaja, sedapuhku härra Ülo Leitu. Kiidjärvel saime
teadmisi nende ürgsete ühiseluliste putukate kohta, kes oskavad ilma
ennustada, suudavad kanda endast 50 korda raskemat kandamit,
kaitsta oma riiki, teha koostööd lehetäidega ning on tõeliselt targad
ehitusmeistrid. Kuklastele pole võõras ka purjutamine kuldpõrnika
vastseid lakkudes, sõdade pidamine ning sipelghappe pritsimine.
Sipelghape, muide, mekib päris maitsvalt. Kahju on nendest sipelgatest, kes ei näe kunagi päikesevalgust! Huvitav on ette kujutada kuklasepesa - spaas püherdavat metssiga … Loodus on imeline!
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Kevade edenedes saabuvad ka rändlinnud ja meie läksime linde
vaatlema Tartu linna külje alla Aardla poldrile. Õpetajaks tuli
meile juba eelmisest kevadest tuttav linnuõpetaja Külli KalameesPani Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist. Eriti toredaks muutis
vaatluse asjaolu, et tal oli kaasas lisaks binoklitele ka päris ehtne
linnuvaatlustoru. Keda me siis selle toruga nägime? Nägime
kümneid tuhandeid rabahanesid ja laukhanesid, nägime ka
laukusid ehk vesikanasid, tutt-pütte ja kühmnokk-luikesid.
Nägime valgeküljelisi sõtkaid ja uhkesuliseid tutkaid. Nägime
luitsnokk-parte, kelle nokad olid peaaegu sama suured kui linnud
ise. Meie retke saatis roo-loorkullide liuglev lend, kuulda saime
ööbikut, hüüpi, rästas-roolindu ja mustpea-põõsalindu. Need, kes
olid õigel ajal õiges kohas, nägid Aardla linnuvaatlustorni juures
haruldast kuldhänilast.

18. mai bioloogia- ja geograafiatunnid toimusid Põlva veetöötlusjaamas
ja reoveepuhasti juures. Osalesime keskkonnaameti õppeprogrammis
"Puhta vee ABC", mille korraldasid keskkonnaameti spetsialist Mari
Kala ja AS Põlva Vesi juhataja Olev Elmik. Intsikurmu veerel olevas
veetöötlusjaamas oli kaunis ja lõhnatu - kõik me ju teame, kui puhas vesi
tuleb Põlva linnas kraanidest. Reoveepuhastite juures oli asi veel
huvitavam, siin saime teadmisi nii bioloogiast, keemiast, kui ka
füüsikast. Päris keeruline ja haisev oli lugu võredest ja pumplatest,
sõeladest, püünistest ning mahutitest, setititest ja kompostimisest.
Ometi on täiesti hämmastav, et see, mille me WC-st teele saadame,
muudetakse reoveepuhastis millekski, mis lõpptulemusena on suudetud
muuta lõhnatuks ja põllurammuna täiesti kasulikuks!

Maikuus toimus Läänemere Projekti (BSP) Eestimaa koolide kokkutulek, kus meie klassist osalesid Kärt ja Karin. Käisime koos teiste
koolide esindajatega Emajõe Suursoos, kus tutvusime keskusega ning
lahkasime kalu. Tartusse sõitsime Emajõge mööda lodjal. Järgmisel
päeval saime osa õppekäigust TÜ Botaanikaaia kasvuhoonetes, tegime
veevaatlusi botaanikaaia tiikides ning saime tuttavaks virtuaalsete
määrajatega. Lõpetuseks toimus kaasamistöötuba ning pühapäeva
hommikul kuulutati välja, et ka meie saame osaleda augustikuus
Valmieras toimuval BSP rahvusvahelisel kokkutulekul.
Esimese projektinädala päeva veetsime Põlvamaa ühes kaunimas
paigas, Meenikunno maastikukaitsealal. Retke alustasime Eestimaa
ühe läbipaistvama veega järve, Nohipalu Valgjärve äärest. Edasi
suundusime Meenikunno rabarajale. Rada oli paljudele tuttav, aga
nagu on öelnud loodusmees Fred Jüssi: "Kui sa tahad leida midagi uut,
siis käi vanu radu". Seda me tegimegi - käisime vanu radu ja kohtasime
uut. Taimi ja loomi. Lõhnu ja tundeid. Kuremarju ja kukemarju, hanevitsasid ja küüvitsaid, huulheinu ja soovõhkasid, murakaid ja muud põnevat… Meiega oli kaasas taas Mari Kala
keskkonnaametist, müttasime koos läbi mülgaste.
Tarkus tuleb tasapisi - nüüd said need, kes astusid turbasambla kasvukohta, jalgu kuivatada. Parim tee on jalgsi
käidud tee, kuid need, kelle looduse tundmine puudulikuks osutus, pidid kodus kuuma ravimteed jooma. Õppepäeva lõpetasime Jaaniraotu miniloomaaias, kus lahke
perenaine näitas meile eksootiliste lindude kollektsiooni.
Jaaniraotule jõudsime just õigeks ajaks, kui isaslinnud
uhkeldasid oma parimas pulmarüüs ja tantsisid
kaunimat pulmatantsu.
Ees ootab veel jalgrattamatk Setumaale, kolm päeva koos
olemist!
Käidud käikude eest täname Keskkonnainvesteeringute
Keskust, Keskkonnaametit, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Tartu Keskkonnahariduse Keskust!
8.b klassi õpilased ja klassijuhataja Urve Lehestik
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Õppekäik Jõgevamaale
2. mail kell 8 hommikul väljus Edu Keskuse eest buss, mis viis
meid meie viimasele õppereisile Jõgevamaale.
Esimeseks kohaks oli planeeritud Elistvere loomapark, aga kuna me jõudsime varem, käisime enne veel ka Raigastvere vaatetornis. Vaade polnud küll selline, mida lootsime, kuid ilus siiski.
Suundusime tagasi Elistvere loomaparki. Kuna aeg oli varajane,
sõid loomad ja linnud just oma hommikusööki. Meile räägiti
lühidalt kõigist loomadest ning ka loomapargi ajaloost. Saime
teada mõningaid uusi fakte loomadest, kuid enamust olime juba
varem kuulnud-õppinud. Lemmikuteks said karu Karoliina,
põhjapõdrad ning ka ilvesed, keda tegelikult oli seitse, kuid meie
nägime ainult kahte-kolme. Käisime ka närilistemajas.

Edasi läksime me Endla looduskaitsealale ning käisime
ka Endla rabas. Me täitsime töölehti, mis polnud eriti
keerukad. Kuna laudtee oli päris katkine, pidime selletõttu tihti maha vaatama, kuid hiljem vaatetorni jõudes
nägime kogu raba. Torni juures mõõtsime rabavee läbipaistvust ning lauka sügavust. Jõime ka rabavett,
milles aga puuduvad vajalikud ained, et joogijanu
kustutada, seega selle joomisest mingit kasu polnud.
Tagasi kõndisime sama teed pidi, kust olime tulnud.
Käisime ka Endla looduskaitse keskuse majas, kus
varem oli asunud sookool. Seal vaatasime natuke ringi
ning kontrollisime täidetud töölehti.

Läksime tagasi bussi ja sõit Torma prügilasse võis alata.
Seal räägiti meile prügila ajaloost ning kuidas seal kõik
toimib. Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb 2001. aastast.
Enne kojusõitu hakkamist käisime ka Mustvees, Peipsi
järve ääres.
Oli üsna väsitav, kuid tore päev.
Birli Peterson ja Pirke Prii, 9.b klassi õpilased
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10.b klass Kirde-Eestis
Meie viimane õppekäik toimus viimasel koolipäeval 5. juunil ja
see viis meid Kirde-Eestisse tutvuma selle kandi ilu aga ka
valuga.
Tegus päev algas hommikul kell 8.00 Edu parklast, kust
alustasime 3-tunnist bussisõitu.
Kohale jõudes külastasime kõigepealt Kohtla kaevandust, mis
töötab küll ainult muuseumina. Seal võttis meid vastu kohalik
giid , kes näitas meile alguses tutvustavat videoklippi põlevkivi
kaevandamisest ning selle töötlemise ajaloost. Videoklipist
said 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. Kurb, aga maa-alusesse
kaevandusse me ei pääsenud, sest see oli veel remondis
Kui muuseumis oli Eesti põlevkivikaevandamisajalooga
tutvutud ja 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 Ahtme tuhamägede juurde,
mille otsa saime taas kord ronida. Mäe tipust avanes
imeline vaade ümbritsevale loodusele aga ka nn helesinisele laguunile, kuhu kõik tahtsid suplema minna,
kuid kuulnud, et selle vee aluselisus võib meie nahka
tugevalt kahjustada, ei tundunud see enam nii hea mõte.
Tegelikult juhitakse tuhamägedele torude kaudu tuhk
koos veega, et vähendada selle lendumist. Sellest siis ka
see imeline tiik sünnibki.
Teel läbisime mitmeid Kohtla-Järve linnaosasid, mida on
kokku viis, kuid need asuvad üksteisest suhteliselt
kaugel ning nende linnaosade õhustik on üpriski erinev.
Viivikonna asulas tekkis tunne nagu me oleksime just
õudusfilmi sattunud, sest see oli inimtühi ja majad olid
räämas. See on näide monofunktsionaalsest linnast ja
selle tagajärjest, kui töö ja seega elamiseks vajalik raha
otsa saab.
Korraks peatusime ja nautisime Sillamäe linna lähedal
asuvat Langevoja juga.
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Sillamäe linn on 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 Kirde-Eesti linnades väga vähe eestlasi.
Teel möödusime ka mitmest pangast, millest Päite pangal
tegime ka väikese peatuse, kust imetlesime üllatavalt vaikset
merd ja nägime ülevalt poolt ka paljanduvat panka. Kuid mere
ilu nautides ei jätnud me märkamata ka meid ümbritsevaid
kauneid valgeid metsülaseid.
Mööda vana Tallinn-Narva maanteed sõites möödusime ka
Ontika pangast, mille kõrguseks on 56 meetrit ning ühtlasi on
tegemist ka Eesti kõrgeima pangaga.
Bussis tekkis väike ärevus, kui õpetaja teatas, et nüüd 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. Kui me
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. Kõrgetest treppidest üles roninud,
ootas meid õpetaja üleval juba tunnistustega ning kauaoodatud suvevaheaeg võiski alata.
Merlin Mahlakas, Katrin Pent, Kristo Kuusik
10.b klassi õpilased

Õppekäigud looduses Põlva Ühisgümnaasiumis
14. mail toimus Põlva Ühisgümnaasiumis traditsiooniline, arvult juba
9. looduskonverents „Õppimine läbi
looduse“. Kevadel lõpeb 11. klassi
loodusharus kursus „Õppekäigud
looduses“ ning konverentsil esitataksegi kokkuvõtted kahe aasta jooksul
tehtud looduskäikudest. Sellel aastal
kanti ette nelja õppekäigu kokkuvõtted, kuid lisaks esinesid ka külalised Tartu Kivilinna Gümnaasiumist
ja ka 10.c klass kandis ette mõned
esitlused rahvusvahelistest projektidest, milles nemad osalevad. Järgnevalt mõned tagasivaated konverentsil
käsitletud looduse õppekäikudest.
Kokku õpiti loodust lähemalt tundma
kümnes kohas üle Eesti, seega kõik
Eesti ilmakaared said läbi sõidetud.
Käidi näiteks Sagadis, Tilleorus,
Vormsil, Ilumetsas ja Paldiskis,
Vällamäel ja Luual, Kirde-Eestis jm,
kusjuures vaatamist, kuulamist ja
katsumist oli kõikjal. Õppekäigud
kestsid tavaliselt ühe päeva- ikka
hommikust õhtuni, aga Vormsil
viibisime koguni kolm päeva. Kui päev
läbi oli metsas matkatud ja oma ala
spetsialiste kuulatud, oli nii mõnelgi
õpilasel info vastuvõtu mõõt täis ja
enam ei viitsitud kaasa mõelda, kuid
järgmisel õppekäigul oli see hetkeemotsioon aga unustatud ja uus retk
võis alata.
Kui nüüd mõelda kahe aasta õppekäikudele tagasi, siis saab öelda, et
mitte ühegi käigu ajal ei sadanud
vihma, kuigi lubati, aga taevataat
suutis meile kaela saata vaid mõned
piisad. Küllap ta teadis, et looduseinimesi ei heiduta miski ning kallist
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vihma pole nende peale mõtet raisata.
Kui me 15. veebruari hommikul bussi
ootasime, et sõita Sagadisse, oli väljas
-28 kraadi külma ja seega ei tundunud
just tore õppekäik tulema. Päeva
jätkudes ei kurtnud keegi ja -25 kraadi tundus pigem just põneva
ekstreemsusena.
Veidi arvutades selgub, et kokku läbis
11.b bussiga minu kalkulatsiooni
kohaselt 3 380 kilomeetrit, mis teeb
teekonna pikkuseks 3 380 000 sammu
(kui sammu pikkuseks võtta 1 m).
Klassis on meid aga 26, seega
26 x 3 380 000 = 87 880 000 sammu.
Edasi arvutades selgub ,et need kilomeetrid, mis me läbi sõitsime, röövis
maailmast 948 liitrit diislit, mille
rahaline väärtus on umbes 1 240
eurot. Päris suur summa või mis?
Lisanduvad loomulikult bussi rendi,
bussijuhi palga ja giidi tasud. On
ilmselge, et seda summat 11.b klassi
õpilased
omast
taskust ei maksnud.
Õnneks
on
o l e m a s
K e s kko nn a investeeringute Keskus,
kes
toetas
rahaliselt
meie reise ja
selle kaudu
meie looduse
tundmise
õpinguid.
Aitäh
meie
kooli loodus-

käikude projekte väärtustamast!
Järele mõeldes meie käikudele, läks
see kogus kütust täpselt sinna auku,
kuhu ta minema pidi - me saime palju
kogemusi ja mis peamine, saime palju
uut ja huvitavat teada.
Mul on väga hea meel, et looduse
praktilise tundmise kursus on Põlva
Ühisgümnaasiumi õppekavas. Oli
arendav teha kaasa neid käike ja
näha-kuulda uut ja huvitavat Eestimaast. Klassikaaslased on minuga
selles osas täiesti ühte meelt.
Tegelikult oli mul paari aasta eest
Põlva ÜG-sse astudes teada, et selline
kursus mind ees ootab, aga tookord ei
osanud sellelt kursuselt nii palju
loota, kui tänaseks saanud olen. See
kursus üksi on juba väga hea
argument, miks astuda just loodusharru.
Hans Leis, 11.b klassi õpilane

Põlva ÜG õpilased on metsa sõbrad!
RMK Metsaviktoriin 2012 aitas üheteistkümnendat korda metsatarkusi
taga nõuda. Viktoriinist võttis tänavu
osa 8 762 õpilast 225 koolist üle kogu
Eesti. Klasse oli registreerunud koguni
567. Meie koolist osales viktoriinil 117
õpilast 5.a, 5.b,5.c, 7.a ja 10.b klassidest. Parimad vastajad olid Karmen
Tigas 10.b klassist, Herti Juhandi ja

Carmen Piirsalu 5.b klassist ja Joonas
Selgis 7.a klassist. Kõik õpilased, kes
kogusid poole võimalikust punktisummast, said endale RMK helkuri,
mis kujutab endast vanasti metsatöödel kasutatud kahemehesaagi.
Meie koolist said selle meene osaliseks
koguni 101 õpilast. Tublid!

istutusvahendeid. Meie abil said 2500
väikest männi-taime uue kodu ning
lisaks veel sadakond kuusekest. Kuna
tegu on jätkuprogrammiga, siis sügisel lähme vaatama, kuidas taimed
kasvama läksid ning ka vastavaid
hooldustöid tegema. Loodus kinkis
tänutäheks aga terve ämbritäie
kevadkogritsaid!

21. mail osales 10.b klass
metsaistutustöödel RMK
Kiidjärve Aarna piirkonna raiesmikul. Kiidjärve
looduskeskuse juht Tiina
Ilves
rääkis
meile
käimasolevast
pilootprogrammist ja metsadest üldiselt ning seejärel
metsamehed
tutvustasid juba lähemalt taimede ettekasvatamist ehk nende koolitamist
ning
metsa-

11.b klass Põhja-Eesti geoloogia-ekskursioonil “Pangad, joad ja karst”
25. mai asusid Põlva Ühisgümnaasiumi 11.b klassi õpilased Tuuliku Reiside
bussiga teele, et jätkata eelmisel
kevadel pooleli jäänud geoloogiauuringuid Põhja-Eesti pankrannikul.
Meie reisi esimene sihtpunkt oli
Paldiski linn Pakri poolsaarel, kuhu
keegi meist polnud kunagi elus sattunud. Võimalus Paldiskit külastada on
olnud 17 aastat (alates 1995. a), enne
seda oli Paldiski rohkem kui 50 aastat
suletud linn.
Paldiski asub Pakri lahe ääres, mille
sügavus on üle 40 meetri ja mis seetõttu on enamasti jäävaba. Koht on aga
väga soodne sadama jaoks.
Arvatakse, et esimesed asukad asusid
Pakri poolsaarele I. aastatuhande
I poolel. Hiljem on Pakri poolsaar
kuulunud Taani riigile ja Rootsi riigile
ja kandis nimetust Rogerwik, aga
pärast Põhjasõda läks Vene Tsaaririigi
koosseisu. Peeter I otsustas Pakrile
rajada sõjasadama ja merekindluse,
plaanis oli ehitada ka laevatehas.
1764. a nimetati koht Baltiiski Port.
1933. a nimetati linn Paldiskiks.
1939. a kuulutati Paldiskis ja Pakri
saartel välja sundevakuatsioon ja
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Paldiskist sai kinnine linn, kuhu kuni
aja jooksul väheneb. Praegusel ajal
1995. aastani võis siseneda ainult
asub antud objektil Eesti ainus radioMoskva eriloa alusel, sest seal asus
aktiivsete ainete ladustamispaik.
Nõukogude Liidu sõjaväebaasid.
Meie peamine huviobjekt Pakri pool1960. aastate teisel poolel rajati
saarel oli siiski Pakri pank, mis
Paldiskisse nõukogude tuuma kõrgub 24 meetrit üle merepinna ja on
allveelaevnike õppekeskus ja Paldisainulaadne kogu maailmas, sest
kist sai eriti salajane piirkond. Rajati
kusagil mujal ei ole võimalik nii hästi
Pentagon – kogu Eesti suurim hoone,
vaadelda nii vanu kivimikihte mitme
kus maapealsetes tingimustes sai
kilomeetri ulatuses. Astang ulatub
õppida tuumaallveelaevandust. Poolenamasti otse merre. Pakri neeme
saare keskel asus Eestis sel aja kõige
paekallas on tüüpiline murrutuspank,
salastatum ja ka ohtlikum objekt, kus
kusjuures murrutuskulpad on väga
asus kaks tuumaallveelaeva reaktorit.
mitmesugustes kivimites.
Linnas elas enne Eesti taasiseseisvumist umbes 15 000 vene sõjaväelast,
eestlasi elas Paldiskis sel ajal umbes
200.Tänaseks on alles
jäänud
2
betoonsarkofaagi
maetud
tuumaallveelaeva, millest salajasemad osad
ja
tuumakütuste
vardad viis erirong
1995. aastal Venemaale.
Raudtee
selle
tarbeks ehitas Eesti
riik 8 miljoni krooni
eest. Loodetakse, et
ehk radioaktiivsusoht
11.b klassi õpilased Pakri pangal

Tänu Pakri poolsaare pikkusele on selgelt näha kambriumi ja
ordoviitsiumi kivimikihtide kallakus ja paksuse muutused.
Panga kaljupragudes elutseb Eestis ainulaadne pingviiniliste
hulka kuuluv krüüsel, kellele on see lõunapoolseim pesitsusala. Pakri pank on Eestis kõige varinguterohkem. Igal aastal
võib siin leida jälgi üha uutest varingutest. Pakri panga
puhul on täidetud peaaegu kõik tingimused, mis neid esile
kutsuvad. Et tegime tunniajalise rännaku panga all merekaldal, siis oli meil piisavalt aega altpoolt paekallast uurida.
Lõuna-Eesti liivakivipaljandid on tunduvalt siledamad ja
sõbralikumad.
Edasi viis meie tee ida poole ja reisi järgmine sihtkoht oli

Treppoja

Treppoja, mis laskub paeplatoo nõlva pidi mere poole. Sadakonna meetri ulatuses on umbes 10-15 meetri laiusel alal
minu loendamise järgi vähemalt 16 (tegelikult mitte nii palju)
vähem kui meetri kõrgust astangut (summaarne kõrgusvahe
olevat umbes 5,5 m). Kuigi vett ei olnud joas väga palju, oli
see sädelevas päikesevalguses kaunis vaatepilt. Treppoja on
Eesti kaunimaid joastikke ehk kaskaade.

puidust piire, on see ikka ohtlik koht
Teekond jätkus itta, järgmine tähelepanuväärne koht
oli Maardu linn, kus varasemal ajal toodeti fosforväetist
ja väävelhapet ja mis selle tõttu oli paha haisuga linn.
Tänapäeval kaevandatakse Maardu lähistel lubjakivi.
Maardus me peatust ei teinud.

Pärast lühikest bussisõitu Paldiski-Tallinna maanteel jõudsime Keila-Joale. Keila juga kuulub võimsuselt Eestis pidevalt
tegutsevate jugade esikolmikusse, olles Jägala joa järel teine.
Joa kõrgus on umbes 6 m ja laius 60-70 m. Joaastangu ülaosas paljanduvad umbes 2,5 m ulatuses kesk-ordoviitsiumi
kõvad lubjakivid ja nende all ligi 3,5 m ulatuses alamordiviitsiumi pudedavõitu glaukoniitliivakivi ja savi. Inimene
on proovinud ka joalt langevast veest kasu saada: joa kõrvale
on ehitatud elektrijaam. Mainimata ei saa jätta, et mõisapargist viib tee joa juurde piki jõesängi üle kahe rippsilla. Koha-

Jõudsime Jõelähtme vallas asuvale Rebala muinsuskaitsealale. Rebala külas paiknevad ühed Ida-Euroopa
vanemad muinaspõllud, mille vanus on rohkem kui
3000 aastat. Sealt põldudelt olevat leitud ka suurim
hõbeda-aare Eestis. Kostivere küla lähistel põldudel on
mitmeid kultusekive. Meie möödusime ühest: Kostivere
liukivil on olnud rahvapärimuste kohaselt jõud, mis
lastetust ravinud. Selleks tuli õnnetul naisel palja
tagumikuga kivilt alla sõita.

like (venelaste) seas on komme pulmapäeval kinnitada õnne-

Käisime Eestimaa tuntuimal karstialal Kostiveres.

toov tabalukk oma nimedega sillaketi külge ning pärast seda

Riikliku kaitse all on suur langatusala pindalaga 16 ha.

visata võti kiirevoolulisse vette. Aga kas just see abielu lahu-

Karstialal poeb Jõelähtme jõgi Kostivere asula juures

tamatuks muudab

maa alla ja tuleb jälle maapinnale Jõelähtme vana silla
juures. Jõelähtme jõgi on Eesti pikim maa-alune jõgi
pikkusega umbes 2,5 km. Jõe maa-aluste teede piirkonnas esineb omapärane lookarst avalõhede, karstikraavide, -lehtrite ja -orgude näol sügavusega kuni 5 m.
Siin on koopaid, üks karstisild ning omapärased
jäänukpangad, nn "kiviseened".

Keila juga
Meie reisi järgmine sihtpunkt tekitas reisiseltskonnas elevust - vabasurma minejate Mekana teatud Türisalu pank.
Türisalu panga kõrgus on juba 30 meetrit ja sealt avaneb ilus
vaade merele, Vääna-Jõesuule ja Suurupi poolsaarele. Vaatamata sellele, et 2008. aastast on pandud panga servale
Lk 12

Kiviseened

Tallinn-Narva

maantee ääres asub pronksiaegsete

kivikirstkalmete rühm (36 kivikalmet), mis rajatud
juba VIII–VII sajandil eKr. Kalmed leiti uue tee
rajamisel, tee ehitamine peatati ja kalmed paigutati
ümber tee äärde.
Meie reisi viimane sihtpunkt oli Jägala juga - Eesti
kõrgeim looduslik juga, kõrgus umbes 8 ja laius umbes
50 meetrit. Vesi on kulutanud aastatuhandete jooksul
klindiserva, mille tulemusel on tekkinud ligi 300 m
pikkune ja 12-14 m sügavune järskude kallastega org.
Joa kohiseva veekardina tagant on võimalik läbi
kõndida. Ka mõned julgemad meie reisiseltskonnast
käisid veepritsmeid ja libedaid kive trotsides vee
rahustavat kohinat kuulamas. Eriti suurejooneline

Jägala juga

vaatepilt pidi Jägala juga olema talvel ja varakevadel,
aga säravas õhtupäikeses oli ta ka maikuus imeline.
Täname KIK-i, tänu kellele saime jälle võimaluse
avastada Eestimaad.
Õpetaja Krista Untera ja 11.b klass

Viimne nädal algas hästi,
koolis käia lõdvalt lasti.
Saime teada, kuidas näevad
välja projektipäevad.
Virumaal siis käisime,
Aqua Spa-s me lustisime,
nägime ka õiget linnust
nii, et süda hüppas rinnus:
läbitud sai häbipost,
piinakamber, teatrilust.
Neljapäeval oli - JES!
kavas oli GPS.
Reedel viskasime diski,
trotsisime väikest riski,
ujusime mitut stiili,
mitte keegi meist ei viilind.
Teisipäeval, tunnen uhkust alata võib suvepuhkus.

Ilusat suvevaheaega!

Ilusat suve kõigile!

5.b klassi ühislooming
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