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8.b klassi projektipäevade õppekäigud 

2. juunil käisime terve klassiga õppekäigul Kiidjärve 

Kuklaste Kuningriigis. Ilm meid väga sõbralikult ei 

tervitanud, aga me ei hoolinud sellest, olime ikka 

rõõmsate nägudega ja õnnelikud.  

Kohale jõudes ootas meid hubane RMK Kiidjärve    

looduskeskuse maja ja perenaine Tiina Ilves.           

Looduskeskusesse sisenedes pidime sussid jalga      

panema. Teisel korrusel oli meie jaoks valmis seatud 

film sipelgatest. Film kestis 35 minutit ja oli väga   

põnev. Samuti näidati meile maja teises osas olevat 

Sven Zaceki jäälinnu fotode näitust, taustaks mängis 

rahulik muusika.  

Seejärel liikusime Kuklaste Kuningriiki. Sisse         

saamiseks tehti tüdrukutele ja poistele käele erinevad 

templid, need olid „sipelgariigi viisad”. Juba enne    

kuningriiki sisenemist märkasime esimest sipelga-

pesa, hiljem, 1,5 kilomeetri pikkusel rajal liikudes,  

nägime palju erinevaid pesi. Räägiti, et kuningriigis on 

200 kuklasepesa, kõige kõrgem neist 1,7-meetrine. 

Peamiselt pesitsevad seal laanekuklased, kes on väga 

huvitava käitumise ja omavahelise suhtlemisega     

putukad. Nägime ka väga  kõrgeid kuuski, laane-

kuklased ehitavadki oma pesad kuuskede alla. Tore, et 

vaatamata vihmasevõitu ilmale olid kuklaste pesaavad 

osaliselt lahti ja pesade peal ning ümber oli märgata 

sipelgate askeldamist. Huvitav oli see, et rajale olid 

ehitatud sipelgasillad, et inimesed sipelgate radasid ei 

kahjustaks. Kahjuks ei kasuta sipelgaid neid tunneleid 

väga aktiivselt, sest seal on pime ja sipelgad eelistavad 

päikese käes  liikuda. Pakkus nalja, et nägime üht  

sipelgapesa, kus ei toimunud väga vilgast elutegevust. 

Põhjuseks oli see, et sipelgad varastavad kuld-

põrnikatelt vastseid, limpsivad nende lima, mis mõjub 

neile narkootikumina ja siis tunnevad nad end        

joobununa ning ei suuda enam pesa eest hoolt kanda. 

Ise saime maitsta sipelghapet ja vaadata maailma läbi 

„sipelga silmade“. Raja lõpus panime tükkidest kokku 

ühe vahva pildi, kus olid näha kõikide sipelgate      

asukohad  pesas. 

Jäime päevaga rahule, sest saime õppida paremini 

tundma oma klassikaaslasi, nautida loodust ja     

vihma, mis pani  metsa lõhnama. Muidugi saime 

juurde palju uusi teadmisi sipelgate elust. Täname 

Keskkonna-investeeringute Keskust, tänu kellele sai 

meie vahva loodusretk Kiidjärve Kuklaste Kuningriiki 

võimalikuks. Täname ka Kiidjärve looduskeskuse 

tarka, toredat ja sõbralikku retkejuhti Tiina Ilvest! 

4. juuni projektipäeval käisime koos oma klassiga ka 

Jaaniraotu linnupargis, Meenikunno rabas ja 

Nohipalo järvede ääres, kus vaatamata palavale   

ilmale saime palju teadmisi. Ka seda reisi rahastas 

Keskonnainvesteeringute Keskus.  

Ootame põnevusega järgmise kooliaasta õppekäike! 

Pilleriin Koor ja Annabel Jaamaste 

8.b klassi õpilased 
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Loodusõppepäev Vooremaal 

20. mail käisime 10.b õpilastega õppepäeval, 

kus meid lisaks oma õpetajatele õpetasid 

Luua Metsanduskooli õpetajad. Õppetöö     

toimus gruppides. Kõigepealt läks meie grupp 

Ehavere metsa, kus õpetaja Vello Keppart 

õpetas meid linnulaulu kuulama ja kuulma. 

Käisime metsaserval ja metsas ringi ning 

märkisime üles kuuldud linnuliikide nimed. 

Kuulsime laulmas näiteks metskiuru, ööbikut, 

metsvinti, väike-lehelindu, metslehelindu, 

suitsupääsukest, aed-põõsalindu, piiritajaid, 

kaelustuvi, sookurge, punarinda, pöialpoissi ja 

teisi. Hoolikalt kuulates õppisin eristama   

erinevate linnuliikide hääli. See oli päris    

raske vaatamata sellele, et olime linnulaulu 

õppimisega algust teinud juba koduses 

Intsikurmus. Eesti metsades on metsvint   

kõige levinum lind, seega teda kuulsime ka 

hästi palju.  

Pärast linnutundi tuli meie rühmal mullatund. 

Metsamuldasid õpetas meile õpetaja Ell       

Tuvike. Õppisime tundma muldade koostist, 

muldade kujunemist mõjutavaid tegureid ja 

mulla horisonte. Mulla horisonte tähistatakse 

kindlate tähtedega, näiteks O on kõdukiht. 

Metsa olid tehtud sügavkaeved, kus saime oma 

silmaga näha erinevaid mullakihte. Need olid 

päris hästi eristatavad. Hõõrusime oma töö-

lehtedele erinevatest horisontidest pärit      

muldasid, et kõik kenasti meelde jääks. Määra-

sime universaalindikaatoriga ka erinevate   

muldade happesuse ehk pH. Pärast mullatundi 

pakuti meile Luua Metsanduskoolis väga 

maitsvat lõunasööki.  

Pärast lõunat suundusime retkele ümber Saare järve. 

Järv ei ole suur, aga meie retk ümber järve kestis kolm 

tundi, sest õppimine võtab aega. Tutvusime   

erinevate kooslustega nagu näiteks laanemets, 

rohusoo ehk madalsoo, raba, palumets ja       

lodusoo. Retk oli väga huvitav, sest lisaks      

vaheldusrikkale ja kaunile loodusele oli meie 

õpetaja Evelin Saarva hästi entusiastlik ja    

suutis õppimise põnevaks teha. Saime selgeks 

päris palju taimi ning süvenes teadmine sellest, 

kuidas looduses kõik seotud on. Päeva tegi eriti 

mõnusaks ilus ilm, hea seltskond ja väike     

suplus ning sünnipäevakringel päeva lõpus.   

Igatahes läheks sinna uuesti tagasi! Täname 

Luua Metsanduskooli õpetajaid oma tarkuste 

jagamise eest! Oleme tänulikud Keskkonnain-

vesteeringute Keskusele, kes meie meeldejäävat 

õppepäeva rahastas. 

 

Gerdy Abel 

10.b klassi õpilane  
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Silmad ja kõrvad lahti Põlvamaa kaunites paikades 

Alustasime oma sõitu Edu Keskuse eest. Kui me olime 

juba natuke aega sõitnud, tekkis õpetajal soov        

mikrofoni rääkida. Sealt kostusid sõnad: „Küll on tore, 

et bussijuht ei sõitnud konnast üle, vaid mööda“. Sõidu 

ajal luges õpetaja meile ette Valdur Mikita raamatut 

„Lingvistiline mets“, millest jäi meelde, et mets aitab 

mõtelda. 

Jõudsime esimesse sihtkohta, Põrguhauale, mis on üks 

Ilumetsa metoriidikraatritest. Seal ei tohtivat legendi 

järgi lausuda sõna „kurat“, sest see tähendaks eluks 

ajaks tema võimu alla langemist. Liigeldes mööda 

laudteid jõudsime majakeseni, kus olid mõningad     

infotahvlid, millelt võis leida infot nii Ilumetsa kui ka 

teiste Eestis leiduvate meteoriidikraatrite kohta.    

Eestis kõige tuntum on Kaali ning vähem tuntud on 

Simuna, Kärdla, Neugrundi ning Tsõõrikmäe          

meteoriidikraatrid. Lisaks oli välja toodud ka meteoori 

ja meteoriidi erinevus. Esimene on läbi atmosfääri  

kihtide tohutu kiirusega liikuv ning helendav          

taevakeha ja teine on esimese maale langenud jääk. 

Liikudes edasi kraatri juurde, märkasime tee kõrval 

metsisekukke, kes meile esines ning meid kraatrini 

saatis. Kraater ja metsis vaadatud, liikusime tagasi 

bussi. 

Järgmisena peatusime Rebasmäe allika läheduses 

ning mööda lagunemisjärgus olevat laudteed ning 

treppe jõudsime allikale. Kes soovisid, võisid natuke 

rauaühenditest pruunikat, kuid siiski joogikõlbulikku 

vett ka maitsta. Tagasiteel jäid meile silma ka       

sanglepad, mida me hiljuti välitunnis olime õppinud ja 

nüüd siis ka oma silmaga nägime. 

Meie kolmandaks sihtkohaks oil Piusa koobastiku   

looduskaitseala. Piusal ootas meid kinosaal, kus       

istusime puu tüvedesse uuristatud toolidel. Iga tooli 

peale oli kirjutatud ka puu nimi, millest see välja oli 

uuristatud. Film läks alguses tööle, kuid mida ei     

olnud, oli heli. Viga parandatud, jätkasime kuulamise 

ja vaatamisega. Juttu oli nahkhiirtest, täpsemalt viiest 

erinevast liigist, kes armastavad käia Piusa koobastes 

talvitumas. 1981.aastal võeti koopad kaitse alla, kui 

Põhja-Euroopa suurim nahkhiirte talvitumisala. 

Nahkhiired, kes on maailmas juba 50 miljonit aastat 

elanud, veedavad üle poole oma elust talveunes. Piusal 

talvituvatest liikidest on kõige arvukam põhja-

nahkhiir ning haruldasim brandti lendlane, keda    

Piusal talvitumas vaid kaks isendit. Piusal on 6      

koobastikku, millest ühte me natukene ka sisse piiluda 

saime. Käikude üldpikkus on 22 km. Kõrgete liivaste 

lagede ja sammastega koobastikus oli vaid 9 kraadi 

sooja, sellest võib järeldada, et nahkhiirtele on see  

talvitumiseks paras temperatuur. Giid rääkis meile 

Piusa koobaste ajaloost ning huvitav aspekt, mis   

meelde jäi oli, et naised, kes samuti liivakaevanduses 
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töötasid, tegid kergemat tööd, aga said mees-

kaevuritest rohkem palka. 

Giidil jutud räägitud ning küsimustele vastatud, 

vaatasime üle ka liivakarjääri, kus asetsesid         

väikesed tiigikesed, milledes olid elupaiga leidnud 

harivesilikud ja mudakonnad, kes kuuluvad II    

kaitsekategooriasse. Liivakivisse olid uuristanud 

pesad kaldapääsukesed, kes rändlindudena          

pesitsevad meil maist augustini, seetõttu me neid 

seal veel lendamas ei näinud. Aga nägime üht    

ämblikulaadset, kelle liiki kahjuks või õnneks     

määrata ei suutnud.  

Viimaks viis buss meid Piusa jõe ürgoru maastiku-

kaitsealal asuva Eesti kõige kõrgema liivakivi-

paljandi, Härma müüri juurde, mille eest jooksis läbi 

Eesti kõige külmema ja seetõttu ka väga puhta veega 

Piusa jõgi. Jões nägime ujumas jõeforelle, aga seal 

pidi leiduma ka harjuseid. Tegelikult me kõndisime 

paar kilomeetrit ise, et sinna kohale jõuda, aga see 

oli ainult hea, sest muidu poleks me võib-olla      

märganud teerajal olnud vaskussi korjust. Müüri 

juures võis lugeda infotahvlit, millel juttu müüri  

nimesaamisest ning liivakivisse pesa ehitavatest  

siidimesilastest ja nende tööd nautivatest, parasi-

teerivatest kuldherilastest. 

Alustasime koduteed, oli olnud väga huvitav         

õppekäik kodukoha kaunites paikades. Täname 

Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes meie       

õppekäigu rahastas. 

Leiki Lahtvee 

10.b klassi õpilane 

Õppeekskursioon “Kirde-Eesti ilu ja valu” 

30. mail käis 10.b klass õppeekskursioonil Kirde-Eestis. Meie   

giidiks oli seekord Priit Orav. Esimese peatuse tegime 6 ruut-

kilomeetri suuruse Narva tuhamäe juures. Selle kõrval oli väike 

settejärv, kuhu voolas tuhamäest tulev vesi, mis oli väga           

leeliseline ja mitte ükski loom ega bakter selles järves ei elanud. 

Vesi oli üdinisti läbipaistev ja tekkis tunne nagu oleks Eestil oma 

versioon helesinisest laguunist. Kuuldes ja nähes tagajärgi, mida 

tekitab põlevkivi kaevandamine ja sellest kütte, elektri ja õli   

tootmine, oli õõvastav ning ajas lausa südame pahaks. Kindlasti 

pani see mõtlema, kuidas oma elektritarbimist piirata. 

Tagasi Kohtla-Järve poole sõites hüppasime Sinimägedelt läbi ja 

ronisime ka seal oleva vaatetorni otsa. Üles rühkida oli raske, aga 

see-eest vaade oli väga kena. Nägime, kuidas põlevkivitehases 

gaase põletatakse, et vältida gaaside niisama atmosfääri         

paiskamist. Seejärel kiikasime korraks Sillamäele, mille vanem 

osa oli vapustavalt kaunis. Priit Orava sõnul pidavat just Sillamäe 

kultuurikeskusesse olema Eesti kõige suurem lühter riputatud. 

Kultuurimaja ees olevat kunagi olnud suur kuju onu Leninist, aga 

nüüdseks on see maha võetud ja asemele püstitatud mälestus-

sammas Suure Oktoobri juubeli auks. Jalutasime mööda           

promenaadi otse bussi peale ja sööma.  



Lk 6 Number 12 (72) 

Lõunasöögile sõites saime veel palju teada. Näiteks 

seda, et Jõhvi rajati Eesti esimene raudtee aastal 

1870, samal aastal kui onu Lenin sündis. Jõhvi       

maailmakvaliteediga liiklustee jupikese ehitamine 

maksis 600 000 000 krooni ning et aherainemäed on 

hallid aga poolkoksimäed on tume-tume hallid,       

peaaegu mustad. Pärast lõunasööki sõitsime Kohtla-

Järve külje all asuvale Kukruse aherainemäele, mis on 

tossanud juba ligi 40 aastat. Ronisime mööda betoonist 

treppi mäe otsa ja tundsime pragudest immitsevat  

põlevkivi utmise lõhna. Kukruse mägi ei ole perfekt-

selt sirgete külgedega, vaid on natukene lopergune. 

Eelviimaseks paigaks oli meil Kirde-Eesti ilu          

nautimine Pühajõe ürgorus asuvas Toila Oru pargis. 

Alustasime oma tunni aja pikkust jalutuskäiku Karu-

väravate juurest, kõndisime läbi muhklike pärnade 

allee balustraadi, kus asus kalade purskkaev, mis  

kahjuks veel ei töötanud ja sealt edasi poolkaare kuju-

lise kasvuhoone varemete juurde. Sealt edasi liikusime 

kiriku, mõisa ja kasvuhoone küttesüsteemi avastama 

ning sealt nõiametsa paviljoni, kus sai nautida roman-

tilist ning veidi tuulist vaadet merele. Tagasi tulles 

käisime läbi hõbeallika juurest ja Toila lauluväljakult.  

Pärast seda lahkus meie giid ning meie suundusime 

Ontika maastikukaitsealal asuvale Valaste joale. 

Valaste joa pikkus on pea 30 meetrit, kuid vaate-

platvorm sinna on varisemisohtlik, seetõttu olime    

sunnitud vaatama seda ainult külje pealt. Joaastangus 

paljanduva maapõue läbilõikel on võimalik näha     

sadade miljonite aastate eest ladestunud kivimeid. 

Pärast klassivenna parkuurimist ja neidude ees     

eputamist suundusime edasi Saka mõisa parki jalutus-

käigule ja sealt edasi paeastangult alla mere äärde. 

Seal saavutab Balti klint oma suurima kõrguse - 55 

meetrit üle merepinna. Paeastangu alune mets oli  

hästi lopsaks. Oma võrasid laiutasid jalakad ja lepad, 

lehti rullisid lahti laanesõnajalad ja õiteilu pakkusid 

hurmavalt lõhnavad mets-kuukressid. Kõik said  

aegamööda rannal jalutada, nautida hõrgutavat   

merebriisi ning teiste meeldivat seltskonda.         

Hoolimata sombusest ilmast oli meeleolu ülev.      

Pärast tunniajast jalutamist hakkasime suunduma 

tagasi bussi poole. Treppidest ülessaamine oli nii 

mõnelegi katsumuseks. Kella üheksaks jõudsime 

tagasi Põlvasse. Oli küll pikk ja väsitav päev, kuid 

täis seiklusi ja huvitavat informatsiooni. Sooviksime 

tänada toredat giidi Priit Oravat ning Keskkonna-

investeeringute Keskust, kelle toel meie ekskursioon 

võimalikuks sai. 

Karin Kivisild ja Karin Orgulas 

10.b klassi õpilased 
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Looduslaager Vormsil 

2. juunil sõitsid Põlva Ühisgümnaasiumi 11.b ja 11.c 

klassi õpilased loodusõppelaagrisse. Ööbimiskoht oli 

Loode-Eestis Vormsi saarel, kus olime kolm päeva ja 

kaks ööd.  

Meie esimeseks peatuseks oli Nõva looduskeskus, kus 

nägime Valeri Štšerbatõhi fotonäitust ümbruskonna 

loomadest. Pildid olid vapustavalt ilusad ning nendega 

oli suurt vaeva nähtud. Lisaks oli looduskesksuses   

näitus „Puudest algab mets“, mis näitas mida andis ja 

annab meile mets. Looduskeskuse retkejuht Silja 

Sihver tutvustas Nõva looduskeskuse ekspositsioone. 

Programmi „Maa, mis tõuseb merest“ käigus tegime 

retke metsa. Teel sinna rääkis meie giid Silja Sihver 

Peraküla ajaloost, kivitee ehitusest ja salajasest       

raadiojaamast. Maastikukaitsealal matkates rääkis 

meile giid metsa tegelikust väärtusest, milleks on kõik 

seened, marjad, samblikud ja taimed. Samuti           

jäänukjärvedest, luidete liigidest mere ääres ja nende 

tekkimisest. Lisaks kuulsime jutte metsahaldjast ja 

soovipuust. Pärast giidiga hüvasti jätmist läksime    

Põõsaspea neemele, kus me vallutasime Eesti kõige 

loodepoolsema tipu ja nägime Neugrundi brecciasid. 

Edasi sõitsime otse Rohuküla sadamasse, et praamile 

minna. Seal saime teada, et veetase võib olla liiga    

madal selleks, et bussiga praamile saada. Õnneks    

saime siiski bussiga üle vee ja ilma probleemideta. 

Ööbisime Rumpo Mäe puhketalus, mis asub mere 

ääres. Ruumid olid ilusad ja kodused ning söök seal oli 

lihtsalt oivaline. 

Järgmisel päeva hommikul matkasime Rumpo pool-

saare tippu. Matkamise ajal rääkis meile Keskkonna-

ameti kaitseplaneerimise spetsialist Elle Puurmann 

Vormsi saarest. Me saime teada, et Vormsi saar on  

geoloogiliselt umbes 3000 aastat vana ning see  

kerkib 2-3 mm aastas. Vormsi (rootsi keeles 

Ormsö) nime kohta jutustab legend, et saar on oma 

nime saanud Islandi viikingi Ormi järgi. Teise   

legendi kohaselt aga olevat saarele nime andnud 

Püha Olavi legendist tuntud mereröövel Orm.   

Saare pinnakatte on kujundanud meri ning vee 

soolasus on tekitanud sealse erilise taimkatte.   

Saare elanikkond kasutab pea kõiki saarel olevaid 

loodusvarasid. Pilliroost tehakse katuseid, kadaka 

puidust tehakse käsitööd ja paate. Vormsil        

karjatatakse palju erinevaid loomi, selleks et     

piirata kadakate ja pilliroo kasvu. Peamiselt      

karjatatakse hobuseid, lambaid ja šoti veiseid. 

Rumpo poolsaarel kasvab harilik tundrasamblik, 

mis on looduskaitse all ning mida me ka vaatama 

läksime. Tänu sellele samblikule on Rumpo      

poolsaar maastikukaitseala. Seal me uurisime   

erinevaid samblikke. Käisime ka tombolol, saarel, 

mis on maasäärega ühendatud maismaaga 

Pärast lõunasööki sõitsime Hullosse, kus meie giid 

rääkis meile keskusest. Hullo küla kool ehitati  

kogukonna ühistööga enne teist maailmasõda. 

Praegu käib sealses  koolis 18 õpilast. Koolis on 

olemas kõik tänapäeva võimalused nagu teistes 

koolideski. Küla lasteaias teevad õpilased ja      

õpetajad iga aasta koos ühe aabitsa. 

Lisaks saime teada, et L.J. Österbloms oli mees, 

kes jättis oma jälje Vormsi ajalukku. Ta mõjutas 

rahvariietust ning rajas esimesed koolid saarele. 

Ta keelustas hiiukandle mängimise, kuna ta pidas 

seda ebasündsaks. Ta lasi kõik kandled kokku ko-

guda ja ära põletada. Lõpuks saadeti ta saarelt välja. 



Üheks meie järgmiseks peatuspunktiks oli Püha Olavi kirik. 

See kivikirik ehitati 14. sajandil, enne asus seal puukirik. 

Varem oli kirikul eraldi kellatorn, aga nüüd on kirikukell 

kiriku seina sees. Kirik seisis pikalt tühjana pärast        

rootslaste põgenemist saarelt II Maailmasõja lõpul,        

taasõnnistati 1990. aasta Olavipäeval. Kiriku juures asub 

ka kalmistu, mis on muinsuskaitse all. Seal kalmistul on üle 

300 rõngasristi, mis on tehtud peeneteralisest paekivist. 

Ristide valmistamise jaoks vajaminev paekivi toodi mujalt 

sisse, kuid ristid raiuti kodudes valmis ning peremärk raiuti 

ka peale. Inimesi maeti sinna kalmistule külade kaupa. 

Järgmisena läksime Saxby randa, kus paljandub Vormsi 

lade ja millel on geoloogiline väärtus. Rannas on väga palju 

kivistisi ning randa ümbritsevad loometsad on seente ja  

käpaliste poolest väga rikkad. Rannas otsisime kivistisi ja 

paljud meist leidsid väga huvitavaid. Me leidsime sealt 

trilobiite, peajalgseid, käsijalgseid, tigusid ja koralle. Pärast 

kui olime ööbimiskohas tagasi määrasime raamatu abil  

missugused kivistised olime leidnud. 

Viimase päeva hommikul sõitsime otse Sviby sadamasse 

ning praamiga maismaale. Rohuküla sadamast sõitsime siis 

edasi Matsalu rahvuspargi keskusesse Penijõel. Seal        

vaatasime Arne Aderi poolt koostatud esitlust Matsalu   

rahvuspargi aastaaegade kohta: luigeaeg, lagleaeg,          

kormoraniaeg, pillirooaeg, kureaeg, lauguaeg, kitseaeg.   

Lisaks anti meile täita tööleht lindude rände kohta.        

Keskuses olid ilusad ja õpetlikud väljapanekud lindude    

rände, rõngastamise ja elupaikade kohta. 

Järgmisena käisime Salevere matkarajal, kus asub           

Silmaallikas. Allikal on selline nimi, kuna legendi kohaselt 

ravib see allikas silmi, kui visata jaaniööl allikasse           

hõbemünt ja siis allikaveega silmi pesta  

Teel koju astusime läbi Kukerannast, kus me sõime lõunat 

ja puhkasime. Osad meist otsisid ka rannast püriiti ehk  

kassikulda, mida me ka pika otsimise peale leidsime. Meie 

reisi viimaseks peatuseks enne kodu oli Allikukivi koopad, 

mis on Eesti pikimad liivakivisse uuristatud koopad. 

Suur tänu Keskkonna-investeeringute keskusele, tänu    

kellele meie väga õpetlik ja tore looduslaager toimuda sai. 

Mariaana-Aleksandra Tereste 

11.c klassi õpilane 
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Comeniuse viimane projektikohtumine Slovakkiasse 

28. aprillil pakkisid neli Põlva Ühisgümnaasiumi 

comeniuslast – Taisi, Iris, Vairi ning Jane, oma kohvrid 

ning läksid koos oma õpetajate Florika ja Üllega viimasele 

Comeniuse reisile. Lend läks sujuvalt ning kohale jõudsime 

varaõhtul. Õigemini maandusime Viinis ning sõitsime seal 

Bratislavasse - Slovakkia pealinna. Saime peale pikka   

rännakut oma võõrustajatega oma uutesse kodudesse    

puhkama minna. 

Järgmisel päeval külastasime koolimaja ning sealt läksime 

bussi peale, mis meid terve reisi vältel sõidutas. Külastasi-

me erinevaid näitusi ning tutvusime linnaga ning ka riigi 

kultuuriga, käies üht tantsu-laululist etendust vaatamas. 

Õhtul käisime ka shoppamas ning niisama lõbutsemas.  

Teisel päeval õnnestus meil näha Driny karstikoopaid, mis 

olid väga huvitavad ja ahhetama-panevad. Need asusid 

ühes rohe-rohelises metsas, mis lõhnas imehästi.            

Kolmandal ja viimasel päeval külastasime üht väikelinna         

Bratislava lähedal- Skalica. Sealgi jagus tegevusi terveks 

päevaks, kuigi kolmas päev oli tunduvalt rahulikum. Ning 

2. mail pakkisimegi uuesti oma kohvrid, et koju tagasi    

tulla. Reis oli väga tore ja elamusterikas ning täitis oma 

eesmärki, kuna suhtlesime ja õppisime välismaa noortelt 

palju. Meile meeldis naljatada, et oleme teinud Comeniuse 

ajalugu, olles esimesel ja ka viimasel Comeniuse           

kohtumisel. Ajalooraamatutesse see arvatavasti ei lähe, 

kuid endale jäi hea mälestus kogu eluks. 

Taisi Utsal ja Iris Tähema 

9.a klassi õpilased 

Comeniuse projektikohtumine Türgis 

3.-8. juunil toimus Türgis, Izmiris viimane Comeniuse 

projektikohtumine „New Ways Of Living“. Seekordsel 

kohtumisel osalesid Põlva Ühisgümnaasiumi õpilased, 

2 õpilast Poola partnerkoolist ning ka meie võõrustajad 

Türgist, „Kipa 10.yil anadolu lisesi“ koolist. Projektis 

osalevad riigid (Eesti, Poola, Türgi, Holland, Rumeenia, 

Tšehhi) on külastanud 2-he aasta jooksul oma partner-

koole ning möödunud projektikohtumine Izmiris       

lõpetas antud projekti. 

Külaliste majutamine toimus kohalikes peredes, mis 

andis kõigile võimaluse tutvuda põhjalikult kohalike 

traditsioonide ja kommetega. Projektikohtumise      

raames tutvuti Izmiri linnaga, mis on juba 4 korda  

suurem rahvaarvult, võrreldes Eestiga. Lisaks          

õnnestus meil viibida linnapea vastuvõtul ning kuulda 

Izmiri linna elust-olust. Järgnevate päevade jooksul 

külastasime Sirince`t, kus oli võimalus veine degustee-

rida ning suveniire koju osta. Lisaks käisime „Virgin 

Mary“ maja külastamas ning igal ühel oli võimalus 

panna oma soovid kirja ning riputada need seinale, kus 

oli juba miljoneid paberikesi oma soovidega kirjas.  

Ephesuse tuur meeldis kõigile väga, sest seal nägime 

kunagise linna varemeid ning ka vaade oli seal väga 

ilus. Oma tuuri-päeva lõpetasime Kusadasi külastuse-

ga, kus oli meil võimalus vaadata ringi suveniiri-

poodides ning ka merevees ujumine ära proovida.  

Lisaks õnnestus meil ka praamiga sõita ning ümbrit-

sevat Izmiri näha. 

Väga põnev oli „Ebru“ töötuba, kus kõigil külalistel 

oli võimalik endale valmistada pilt paber-

marmoreeringu tehnikas. See oli kõigi jaoks midagi 

uut ning põnevat, kuid Türgis on see väga populaar-

ne. Hiljem said kõik enda valmistatud pildid ja     

kujukesed koju kaasa.  

Nädala jooksul toimus meil ka koolis kohtumine, kus 

kohalikud esinesid oma tantsude ja lauludega.      

Lisaks tuli ka eestlaste poolt esitusele rahvuslikud 

laulud ja tantsud, nagu näiteks „Põhjamaa“.          

Projektikohtumise ametliku osa lõpetades andis   

kooli direktor kõigile osalejatele üle tunnistused ning 

kuulas huviga meie seniseid muljeid Türgi kohta.  

Kokkuvõttes jäid kõik projektikohtumisega rahule: 

kogeti erinevat kultuuri, toitu ning elu, kuid üks, 

mis on kindel- türklased on väga sõbralikud ning 

külalislahked inimesed ning selle nädalaga leidsime 

endale eluaegsed sõbrad.  

Rohkem infot Comeniuse „New Ways of Living“ 2-

aastase projekti kohta leiab meie kodulehelt: 

http://estcomenius.weebly.com/ 
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Teistmoodi koolilõpp 

5. juunil korraldasid Põlva Ühisgümnaasium, Mammaste Lasteaed ja Kool ning 

Põlva Keskkool viimase koolipäeva puhul õpilastele ja koolide töötajatele ühise 

koolilõpu peo. Pidupäev algas koolide rongkäikudega Intsikurmu, kus kohaletul-

nuid tervitas Põlva vallavanem ja koolide direktorid. Peol astusid esinejatena üles 

ka JJ-Street Põlva õpilased, kes näitasid oma meisterlikke tantsuoskusi ning õpe-

tajate segakoor, kes üllatas õpilasi ühislauluga “Suvi”. Ürituse peaesinejateks ol-

nud Karmid Torud rõõmustasid publikut aga eriti energilise rock-kontserdiga. Ko-

hapeale tulnud koolide sööklad pakkusid õpilastele kehakinnitust. Kolme kooli 

ühine koolilõpu pidu oli ühtlasi avalöögiks Põlva Päevadele. Ettevõtmist toetas 

Põlva vald ning Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus. Aitäh esinejatele, kõigile abilistele 

ning korraldajatele! Vahvat suvevaheaega! 

Jaana Aedmäe, huvijuht 

Kadri Koor 

12.c klassi õpilane 

Mõnusat suvevaheaega! 


