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Igal sügisel
Igal sügisel uuesti sünnib
niiskete kollaste lehtede hõng,
igal sügisel tuul laande kõnnib,
teejuhiks härmane ämblikulõng.

Igal sügisel uuesti algab
valgete kurgede kaugeletee.
Ikka linde on kolmnurkses salgas,
kellele uued on linnad ja veed.

Ikka kooliteel lehvitab kastan kollased kindad on kõikumas puus.
Igal sügisel astrilast kastab
värske, noor vihm. Ja ka aster on uus.

Iga sügis on uus nagu ime värvitud taevad ja värvikad maad...
Igal sügisel pilviku nime
esimest korda üks laps kuulda saab.
(Leelo Tungal)

Merle Pintson - “Põlvamaa aasta õpetaja 2011”
Käesoleva aasta kevadel läbi viidud konkursil „Põlvamaa aasta õpetaja 2011“ jagati tunnustusi neljas kategoorias: lasteaiaõpetaja 2011, põhikooliõpetaja 2011, huvihariduse toetaja ja edendaja 2011, gümnaasiumiõpetaja 2011.
Konkursi alamkategoorias „Gümnaasiumiõpetaja 2011“ pälvis tiitli Põlva Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Merle Pintson.
Konkurssi „Põlvamaa aasta õpetaja“ viiakse läbi 2000. aastast.
Palju õnne kogu koolipere poolt!

Tundide kellaajad

Uued õpetajad
2011/2012. õa alustasid Põlva Ühisgümnaasiumis
tööd järgmised uued õpetajad:
Mait Kuusik - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Katrin Roots - kunstiõpetus
Vesta Naruski - kunstiõpetus, huvijuht
Viive Lätt - inglise keel
Ulvi Musting - kehaline kasvatus, saksa keel, inimeseõpetus
James Larson - inglise keel, prantsuse keel, ajalugu
EDU NEILE!

Koolivaheajad 2011/2012. õa
Sügisvaheaeg 22. - 30. oktoober 2011
jõuluvaheaeg 23. dets 2011 - 8. jaan 2012
kevadvaheaeg 17. - 25. märts 2012
suvevaheaeg 6. juuni—31. august 2012. a.

Põlva Ühisgümnaasium - UNESCO ühendkool
Põlva Ühisgümnaasium on sellest
sügisest ametlikult UNESCO ühendkool. Kokku on võrgustikus nüüd 18
Eesti kooli.
UNESCO ühendkoolide projekt sai
alguse aastal 1953. a selleks, et
toetada inimestevahelist paremat
läbisaamist ja rahu maailmas.
Tänavu on koolide võrgustikus üle
8500 kooli üle terve maailma.
UNESCO ühendkooli staatus on
kvaliteedimärk, mis näitab, et
kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja
uuendusmeelsem.

Ühendkoolide võrgustik töötab
tänu pühendunud õpetajatele, kes
soovivad oma õpilastele anda lisaharidust, avardada enda ja oma
õpilaste maailmavaadet, olla tolerantsemad! Kõik koos soovime
teadmiste saamise ja jagamise
käigus tagada maailmas rahu.
Eesti UNESCO ühendkoolide eesmärk on pakkuda õpilastele võimalusi arendada rahu, sallivust ja
demokraatiat nii Eestis kui laiemas maailmas. Prioriteetideks on
maailmaharidus, mitmekultuurilisus ja keskkonna jätkusuutlik

areng Balti mere regioonis.
Ühendkoolidel on neli põhilist
teemat, mille ümber tegevused on
ehitatud:
maailma valupunktid ja ÜRO
roll nende lahendamisel;
inimõigused, demokraatia ja
sallivus;
kultuuridevaheline õppimine ja
mõistmine;
keskkond ja jätkusuutlik areng.

UNESCO ühendkoolide teaduskonverents
8. juuni hommikul alustas üks
autotäis 10. klassi noori koos
õpetaja Urve Lehestikuga teekonda Noarootsi poolsaarele Noarootsi Gümnaasiumisse, kus
toimus UNESCO ühendkoolide
teaduskonverents. Kohale jõudes
toimus majutus ühiselamutesse.
Pärast seda
oodati meid Noarootsi mõisa-hoonesse, kus ühend-

Liis Poska, Anne Serv ja Veronica Ööbik
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koolide ja kandidaatkoolide õpilased esitasid uurimistöid ja referaate. Teemad pidid seonduma ÜRO
või UNESCOga. Meie koolist
esitas uurimistööd 3 õpilast: Anne
Serv - „Põlevkivienergia ja tuuleenergia ning minu pere energiatarbimine“, Veronica Ööbik “Vaktsineerimise poolt ja vastu”
ning Liis Poska - “Setu leelo”.
Konverentsi käigus saime
uusi teadmisi UNESCOst ja
ÜROst. Toimusid ka grupitööd. Esimeses grupitöös tuli
meil tunda Euroopa kaarti
ning teises grupitöös pidime
välja mõtlema teemasid,
millest õpilased võiksid tulevikus uurimistöid kirjutada.
Õhtupoolikul saime osa väikesest ekskursioonist Noarootsi
poolsaarel. Käisime vaatamas
nii Noarootsi kirikuid ja
kalmistuid kui ka Dirhami
sadamat ja Roosta randa.
Õhtul toimus orienteerumismäng, mille olid ette valmistanud kohalikud gümnasistid.
Igas punktis oli üks küsimus
ja üks sõna. Mängu lõpuks
saime sõnadest kokku vanasõna “kus häda kõige suurem,
seal abi kõige lähem”.

Küsimused olid peamiselt seotud
kas UNESCO või Noarootsiga.
Pärast orienteerumist grillisime ja
mängisime palli. Magama läksime
südaööl.
Järgmisel päeval jätkus õpilaste
ettekannete kuulamine, tehti veel
grupitööd ja ühispilt. Tagasisõitu
alustasime lõuna paiku.
Kuigi osalesin sellel üritusel
vaatlejana, sain teada paljudest
huvitavatest asjadest ning hiljem
oli, mille üle mõelda. Kokkuvõtteks võin öelda, et kogu üritus
õnnestus. Üritusest võib lugeda
aadressilt http://www.unesco.ee/
teaduskonverents/
K e v ade l, te adu sko n v e re ntsi
toimumise ajal, oli meie kool alles
UNESCO
ühendkoolide
kandidaat. Tänaseks on Põlva
Ühisgümnaasium vastu võetud
UNESCO ühendkoolide võrgustikku. See tähendab, et oleme
edukalt tegutsenud UNESCO
eesmärkide nimel.
UNESCO koolis on tähtsal kohal
inimõigused ja demokraatia, üleilmne sotsiaalne õiglus ning teiste
kultuuride tundmaõppimine ja
jätkusuutlik areng.
Marvin Laidla
11.c klassi õpilane

Soe ilm ja soojad inimesed
Kas sa oled kunagi sukeldunud
Koos poolakate ja türklastega
üdini mingi muu kultuuri sisse?
külastasime erinevaid vaatamisOled joonud rakit? Kas sa oled
väärsusi. Näiteks Neitsi Maarja
Vahemere
ääres
lapsepõlve
ulpinud? Või mäe
kodu, vaikuses
otsas mangomaitseläbisime selle
list veini degusteeväikese ja ra“Nägime ka kuradi
rinud? Oled lõunaks
huliku
maja.
söönud midagi nii
Soovidesein:
jalajälge mäenõlval ja
vürtsikat, et see
iga üks võis
gladiaatorite
paneb su grimasse
sinna kinnitategema. Oled sa
mõõgavõitlust…”
da oma soovi
sõitnud üheksakesi
paberiga.
tavaautos või seitsKülastasime
mekesi taksos?
Ateena templi
Oled sa tantsinud kambakesi
varemeid, allveelaeva, mille ruubussis sõidu ajal. Näinud lõpmata
mid olid ülitillukesed ja kitsad.
palju palme ja oliivipuid. Kui oled,
Oma silmaga sai üle vaadatud
siis oled sa arvatavasti käinud
kõik koolis õpitud sambad: Joonia,
meiega koos Türgis Izmiri linnas.
Korintose ja Dooria oma. Nägime
Grupp Põlva Ühisgümnaasiumi
ka kuradi jalajälge mäenõlval ja
gümnasiste käis 30. mai- 4. juuni
gladiaatorite mõõgavõitlust, mis
õpilasvahetusprogrammi raames
seekord ei olnud loomulikult
Türgis. Comenise projektis osales
surma peale mäng vaid näidendi
Poola, Türgi ja Eesti. Olime eelneosa. Veetsime aega ka loomaaias.
valt käinud üksteisel külas Eestis
Ringi sõites oli näha bussi aknast
ja Poolas, nüüd oli siis Türgi kord.
rohkelt mägesid ja oliivipuid,
Reisisime tasuta ja ööbisime
linnas palme ja värvikirevaid
peredes. Kõik pered võtsid meid
kortermaju.
soojalt vastu. Soe ilm ja soojad
Võtsime osa töötubadest, kus me
inimesed.
joonistasime oma maa filmi,
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huumori, ebausu ja muusika
teemadel. Arutasime maast ja
ilmast.
Ühe parima päeva veetsime jahil.
Päike kõrvetas, aga meie saime
otse jahilt merre hüpata ja ujuda
Vahemeres. Veel tantsiti lõputult,
meil oli isiklik DJ pardal, ja osad
võtsid päikeselt viimast päevidades. Ära tuleks mainida türgi
muusika, mis on vali ja väga tempokas.
Viimaseks päevaks olime ostnud
kokku palju suveniire kodustele ja
siis suundusimegi koju. Kahe
lennukiga olime läinud Türki ja
tulime tagasi Eestisse ka kahega.
Kõik olid reisi lõpuks väsinud, aga
õnnelikud.
Kardetud
keelebarjäärist hoolimata, oli meil koos
türklase ja poolakatega lõbus.
Kahju oli lahkuda, kui olime just
sõpradeks saanud sealsete inimestega ja selle linnaga. Tutvusime
türklaste igapäeva elu ja tegemistega, nende kultuuriga. Avardasime silmaringi ja saime rohkelt
meeleolukaid mälestusi.
Juta Kruusmäe
12.c klassi õpilane
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Võõrkeeleõpetajad alustasid õppeaastat lossis
Uus kooliaasta algab alati kiiremini kui me arugi saame. Seda ka
õpetaja jaoks. Raske on ümber
orienteeruda võõrkeelele kui suvi
on Eestimaiselt kaunis ja kuum
olnud.
Nii siis otsustatigi teha sissejuhatav kokkusaamine enne kiiret tööaega Alatskivil. Kolmapäeval
24. augustil kogunesid maakonna
inglise– ja saksa keele õpetajad
Põlvasse, et edasi sõita Alatskivi
lossi. Ees ootas ekskursioon
inglise keelse giidi juhendamisel.
Vastuvõtt oli meeldiv ja soe. Lossipreilist giid andis kõigepealt
põhjaliku ülevaate lossi ajaloost
ning seejärel suunduti juba lossi
sisemuse imelisse maailma.
Alatskivi loss seob endaga kolme
täiesti erinevat kultuuri: šoti
kultuur, mis väljendub lossi
arhitektuuris, Eesti talurahvast,
kui inimesi, kes elasid ja töötasid
lossis ja mõisamaal, ning saksa
aadlit, kes esindab aristokraatiat
ja vanu saksa tavasid.
1843. aastal abiellus Alatskivi
krahvipreili Sophie Heloise Marie
Euphrosine von Stackelberg
Luunja paruni Ernst Friedrich von
Nolckeniga. Nii läks Alatskivi
mõis Nolckenite suguvõsale.
Sophie ja Ernsti vanem poeg
Arved Georg von Nolcken oli see
mees, kes oma kavandite järgi lasi
ehitada Alatskivile esindusliku
eluhoone oma perekonnale - Alatskivi lossi. Ehituse valmimist
toetasid nii Nolckenite kui ka
Arvedi abikaasa Loewensternide
perekond.
Lossi ehituste eeltööd algasid
1876. aastal, nurgakivi pandi
1880. aastal ja valmimist tähistati
1885. aastal. Loss on rajatud
Suurbritannia kuninglikku
residentsi – Šotimaal asuva
Balmorali lossi eeskujul. Sarnase id kuj u ndu s e le me nte o n
mitmeid. Näiteks peasissepääsu
kohal olev massiivne salmik
rinnatisega rõdu, nurgatornid ja
eenduvad väikesed tornikesed
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koonusekujuliste tornikiivritega,
alt ne lj akandiline , üle v alt
kaheksakandiline kõrge torn. Ka
nende losside looduslik paiknemine on võrdlemisi sarnane, asudes
jõeoru nõlval metsikus maastikus.
Tõenäoliselt oli Arved von
Nolckeni sooviks näha lossi ümber
rohkem looduslikku maastikku,
mitte piinliku täpsusega väljamõõdetud lillepeenraid. Võib oletada, et ka pargi kujundamisel sai ta
indu Balmorali lossi ümbritsevast
maastikust.
Vanadelt fotodelt on näha, et lossi
taga ja külgedel paiknesid väikesed parterid, kus muru sees
kasvasid roosid, kaugemal laius
vabakujuline inglise stiilis park.
Alatskivi lossi park on korrastatud, siin saab käia loodusrajal nii
üksi kui giidiga otsides nii mõisakui teisi kultuuripärandi jälgi.
Lossi ümbritseb erinevate kõrgustega maakivist müür, mille lai
läänevärav on kahjuks hävinud.
Põhjapool sinetab orus Alatskivi
järv. Ümber järve on matkarada,
mis viib tutvuma mõisaaegsete
pärandkultuuriobjektidega:
Truuduse tamm, Punane allikas,
Apollo kuju asukoht, Linnamägi.
Alatskivi lossi teise korruse
külalistetubadesse on end sisse
seadnud aukülaline Eduard
Tubin.
Muuseumis on vaatamiseks ning
kuulamiseks Tubina käsikirjad,
salvestised, raamatud, tutvustatakse tema loomingu interpreete,
Tubinaga seotud muusikainstrumente, heliplaate, teatrikavandeid. Samuti on võimalik vaadata
Tubina enda tehtud filme ja
fotosid
Kokkuvõtteks võib öelda, et 10
aasta jooksul toimunud restaureerimistööd on toimunud tundlikult,
hoone eripära arvestades. Seda
võiks võrrelda lapse kasvatamise
protsessiga, kus vanemad arenevad koos lapsega, saades ise targemaks, küpsemaks, arvestavamaks.
Samamoodi on arenenud

restaureerimisprotsessi käigus ka
Alatskivi lossi tänased omanikud
ja arendajad.
Õppepäev lõppes hubases Alatskivi lossi restoranis kus sai maitsta Šoti kööki. Paremaks orienteerumiseks menüüs oli lisatud kolm
sümboolikat, mis tähistasid erinevaid kööke:

Eesti köök

Mõisa köök

Šoti köök

Restorani loomise idee põhineb
soovil pakkuda lossi külastajatele
kolme iseenesest täiesti erineva
kultuuri omapärast kooslust, mis
nagu restoranile kohane, väljendub menüükaardilt. Lisaks võib
külastaja leida menüüst ka maailmas hästi tuntud klassikalist
toitu.
Ülle Sarapik
võõrkeele ainesektsiooni esimees

Võistlusmäng Aegna saarel
vanad metsad, eriilmelised rannad, väikesed soolaigud ja
suured rändrahnud.
Saarele viidi õpilased hõljukiga Rohuneeme sadamast.
Saarel elasime Aegna looduskeskuse kämpingutes. Saime
tuttavaks teiste võistlusmängus osalejatega, toimus ka
lõkkeõhtu. Mängisime maastikumängu, matkasime metsas
ja mererannas ning meisterdasime õppevahendeid.
Maastikumäng kestis peaaegu terve päeva. Maastikumängu
kontrollpunktid asusid erinevates saare osades ja seal pidi
lahendama väga erinevaid looduse tundmisega seotud
ülesandeid. Õnneks olid kõik ülesanded lõbusad ja neid oli
tore üheskoos täita. Maastikumängu käigus hakkasime
mõistma, et looduses on kõik omavahel seotud. Tegelikult
võib mõni Aegna saarel kasvav taim mõjutada elurikkust
meie kodukohas, Põlvas.
4. - 6. juunil toimus Aegna saarel võistlusmängu “Meie oma
kaitseala” lõppvoor, kus osales ka meie kooli võistkond koosseisus Birgit, Mari-Liis ja Silver.
Aegna saar asub Tallinna lahe kirdeosas, mereteede ääres.
Saare pindala on 2,93 ruutmeetrit. Loodusväärtusteks on

Kolmandal päeval tehti meile üllatus, meid viidi hõljukiga
Prangli saarele. Seal matkates nägime koolimaja, kust sai
alguse kõigile tuntud pranglimine. Käisime koduloo
muuseumis, kiriku juures ja uurisime loodust. Prangli saarelt lahkudes saime tunda päris kõrgeid laineid.
Silver Schmeiman
8.b klassi õpilane

Looduslaager Karula rahvuspargis
Meie, 7.b klassi õpilased Silver, Arman, Birgit ja
Liisa-Maria võitsime Põlva-, Valga- ja Võrumaa
5.- 8. klassi õpilaste looduseteemalise internetiviktoriini. Autasuks oli kolmepäevane laager Karula
rahvuspargi
külastus-keskuse s
Ähijärvel
8.06-10.06.2011.
Esimene päev algas laagri avamisega, laagri reeglite
tutvumisega ja põnevate tutvumismängudega.
Pärast seda oli huvitav Karula rahvuspargi tutvustus ja bussiekskursioon rahvuspargis. Väga huvitav
oli pärimusõhtu lõkke ääres, kus esines pärimusmuusik Kadri Laube. Järgmine päev algas loodusõppe programmiga, ”Pinnavormide tekkelugu”,
mida juhendas Mats Meriste. Pärast lõunasööki
ootas meid käeline tegevus ja järveprogramm, kus
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tuli leida veest võimalikult palju elusaid loomi ja
neid pärast kõigile näidata. Pärast maitsvat õhtusööki ootas ees põnev fotojaht. Järgmine päev algas
virgutava hommikuse jalutuskäiguga
Ähijärve
ääres. Pärast seda tuli viktoriin laagri jooksul omandatud teadmiste kohta. Viktoriin oli üpris raske. Siis
ootas ees lõunasöök ja asjade pakkimine. Kurvaks
tegi see, et laager hakkas lõppema, aga kõik oleksid
tahtnud veel kauem olla. Kokkuvõttes oli see väga
huvitav ja teadmisi täis laager. Ütleme kõik aitäh
meie bioloogiaõpetaja Urve Lehestikule ja keskkonnaameti Põlva – Valga – Võru regiooni
töötajatele.
Arman Liblik
8.b klassi õpilane
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Merereis uurimislaeval Salme
28. juuli varahommikul asusid
neli meie kooli õpilast koos
bioloogiaõpetaja Urve Lehestikuga
teele Virtsu sadama poole. Tartust
tulid meie bussikese peale ka Kivilinna Gümnaasiumi õpilased ning
Virtsus liitus meiega Lihula
Gümnaasiumi seltskond. Pika teekonna võtsime ette selleks, et
veeta päev Läänemerel uurimislaevaga Salme. Sellist võimalust

pakuti Läänemere projektis (BSP)
osalevatele koolidele.
Kõigepealt rääkis laeva tüürimees
meile ohutusest merel ning seejärel rääkisid Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi
teadlased, kuidas laeval mereteadust tehakse. Minu üllatuseks olid
peaaegu kõik mereteadlased uurimislaeval noored, aga vaatamata
sellele väga targad. Nad tutvusta-

Foto Meresüsteemide Instituudi kodulehelt

sid meile erinevaid aparaate ning
saime ka ise kätt proovida. Me
mõõtsime vee läbipaistvust Secchi
kettaga, kogusime jaamades proove fütoplanktoni võrguga, sondeerisime, võtsime põhjalähedasest
vee-kihist hapniku proovi ja analüüsisime seda. Filtreerisime jaamadest kogutud proovid klorofülli
analüüsideks. Kuulasime loengut
Lääne-mere keskkonnast ja TTÜ
Mere-süsteemide Instituudi viimaste aastate peamistest teadustulemustest.
Kokkuvõtteks oli üks väga veerohke ja väsitav, kuid tore päev.
Täname uurimislaev Salme meeskonda ja teadlasi, kes meiega
tegelesid!
Läänemere ja uurimislaev Salme
kohta leiate infot aadressilt
http://www.balticseanow.info/ee/
Sellelt aadressilt leiate infot ka
rahvusvahelise fotovõistluse
"Läänemeri läbi minu silmade"
kohta. Võistlusele võite saata oma
fotosid kuni 30. novembrini.
Petra Nook
9.b klassi õpilane

Robootika
14. septembril oli Põlva ÜG huvilistel võimalus külastada Robootika näitust, mis toimus Võru Kutsehariduskeskuses. Kui jõudsime koos teiste robootikahuvilistega kohale, juhatati üritus sisse kõnega,
milles selgitati, et milleks me oleme siia kogunenud.
Meile öeldi, et kunagi 20 sajandi keskpaigal tegutsenud ulmekirjaniku Isaak Asimovi välja töötatud
3 Robootika seadust kehivad ka tänapäeva robotitel,
mis on aluseks robotite eetikale. Sellest hoolimata
leidus loengusaalis üks väike skorpionikujuline robot,
kes eiras robootika seadust number 1 ning ründas
oma legodest koosneva astlaga kõike, mille otsa ta
koperdas, kaasa arvatud inimese jalga. Edasi viidi loengusaalis olev publik vaatama eurorahade eest uhkelt renoveeritud kooli ruume, kuna loengusaalis valmistati ette
roboteatri lavakujundust.
Sai uuritud koolimaja ning seejärel asusime vaatama
roboteatritükki. Selles etenduses olid osatäitjateks väikesed
plastmassist ratastega robotid, kes olid programmeeritud
liikuma täpselt siis kui süžee seda nõudis. Robotid muidugi
rääkida ei osanud, rääkimise osa lavatükis tegid ära
lindistatud hääled kõlaritest. Lavatükk lõppes kurja roboti
ning jahimees-roboti võitlusega ja kõige lõpus sai näha ka
neid roboteid muusika järgi tantsimas.
Edasi said entusiastlikumad publiku hulgast vastata
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lavatükile järgnenud loengu ajal küsimustele,
mille eest õige vastuse korral premeeriti
aplausi ning pastakaga.
Kuulutati välja paus, oli võimalus ühest
väikesest ruumist võtta ka midagi hamba alla
(pirukaid, küpsist) ning mineraalvett, kalja või
limonaadi. Pärast paarikümmet minutit
ootamist pöördusime taas loenguruumi, kus oli
meil määratud ülesanne. Me pidime grupitööna programmeerima ise roboti, et ta
suudaks läbida slaalomi ning jõuaks boksi.
Programmeerimine toimus igale rühmale jagatud sülearvutil ning seal oleva programmi kaudu. Iga osalenud
rühm sai auhinnaks pastakaid ning saime siis loa pöörduda
kodu poole.
Mina jäin rahule robootika näitusega, mis oli üle ootuste
huvitav ning meeldis ka see, et sai midagi ise teha. Samuti
oli see ka ühteaegu põnev ja hariv. Veendusime ka selles, et
robootika pole ainult Jaapani teadlaste valdkond, vaid seda
on võimalik arendada ka meie kodumaal.
Miiko Kottise
12.b klassi õpilane

Spordipäev
8. septembril 2011 toimus üle-kooliline spordipäev.
Mõõtu võeti kaugushüppes, kuulitõukes, palliviskes, pendelteatejooksus, teatejooksus
ja mälumängus. Lisaks tavapärastele aladele said huvilised vibulaskmist proovida.
Ilm oli sporditegijate poolt. Päev oli pikk ja väsitav, kuid täis meeldivaid emotsioone.
Tulemused klasside arvestuses:
5.b klass I koht, 5.c klass II koht, 5.a klass III koht, 5.d klass IV koht;
6.a klass I koht, 6.c klass II koht, 6.b III koht;
7a. I koht, 7.c II koht, 7.c ja 7.d III koht;
8.b I koht, 8.a ja 8.c jagasid II-III kohta, 8.d IV koht;
9.a klass I koht, 9.c II koht, 9.b III koht, 9.d IV koht;
10.c klass I koht, 10.a ja 10.b jagasid II-III kohta;
11.a klass I koht, 11.c klass II koht;
12.b klass I koht, 12.a klass II koht, 12.c III koht.
Suur tänu kõigile spordipäeva korraldajatele ja osalejatele!

… veel spordipäevast
Neljapäeval, 8. septembril korraldati
koolis spordipäev. Ka 10.a klass oli
kohal. Võisteldi kuulitõukes, kaugushüppes ja erinevates jooksudes.
Toimus ka viktoriin. Kümnendate
klasside arvestuses jagasime kokkuvõttes 2.-3. kohta. Spordipäeva järel
oli kavas sõit Jaaniraotu linnuparki.
Lõuna paiku, pärast kehakinnitust
ja riiete vahetamist, sõitiski kogu
klass bussiga kooli juurest minema.
Umbes pooletunnise sõidu järel
jõudsimegi ilusasse Jaaniraotu tallu,
millest pererahvas on aastate jooksul
kujundanud rikkaliku kollektsiooniga looma- ja linnupargi. Meid võttis

vastu perenaine, kes oli ühtlasi ka
giid. Farmis ringi käies nägime
palju huvitavaid linde ja ka loomi.
Perenaine rääkis asukate päritolust
ja ka sellest, kuidas keegi nende
tallu sattunud on. Lindudest oli
kõige populaarsem rääkiv sinilaupamazonpapagoi, kellele püüti
õpetada ka uusi sõnu. Loomadest
meeldisid kõigile ürgsed väikeste
kihvadega muntjakid ja hiidjäneste
moodi patagoonia maarad. Ringkäik kestis üle tunni ja oli ilus
lõpetus tegusale päevale.
Sinilaup-amazon papagoi.
Foto Jaaniraotu talu kodulehelt

Joonas-Dein Plakso
10.a klassi õpilane

… pilte spordipäevast (piltide autor Sten Torop, 10.c klass)
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