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AIMAMISED
/Juta Kaidla/
Sügis jälle kokku toob need,
keda kevad kandis lahku.
Lastest kasvanud on noored mänguõhin maha jahtus.
Kõik on ärevil ja kohkvel mõistavad ja teavad rohkem.

Mõistavad, et sõnadeta
sõber võib su mõtteid mõista.
Teavad õhtuid, järvevett, ja
kuis on kena paadis sõita.
Aimavad, et nüüd on sõber
lähem veel kui vend või õde.

Oi neid sala - aimamisi,
mõistmisi ja mõtlemisi!
Tuhat küsimust on keelel.
Valmis mõeldud tuhat vastust.
Imeliselt aral meelel
üle klassiläve astud.

Tundide kellaajad 2013/14. õa

Uued õpetajad
2013/2014. õa alustasid Põlva Ühisgümnaasiumis tööd
järgmised uued õpetajad:
Silva Suvi - kehaline kasvatus
Hele-Mai Kaupmees - inglise keel
Nadežda Latkina - vene keel
Toomas Nigola - eetika
EDU NEILE!

Koolivaheajad 2013/2014. õa
sügisvaheaeg 19. - 27. oktoober 2013
jõuluvaheaeg 21. dets 2013 - 5. jaan 2014
kevadvaheaeg 15. - 23. märts 2014
suvevaheaeg 6. juuni—31. august 2014. a.

SEENENÄITUS
Armas etlushuviline!
Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu
koostöös emakeeleõpetajatega kutsub taas Põlvasse
etluskonkursile „TAHAN SULLE ÖELDA…”
Saame kokku 13. korda.
19. oktoobril kell 10.00 ootame kooli aulasse osalejaid kolmes vanuserühmas:
4. – 6. kl
7. – 9. kl
10.– 12. kl
Esinemise pikkus on 4 – 7 minutit.

17.-19. septembril
kooli laboris C-112

teisipäeval 15.00 - 17.00
kolmapäeval 8.00 - 17.00
neljapäeval 8.00 - 17.00
OLETE OODATUD!

Teemade ja autorite osas me piiranguid ei sea, soovime vaid, et tekstid sisaldaks sõnumit „tahan sulle öelda …”. Teretulnud on mõtted
raamatu ja raamatukogu rollist inimese elus, samuti õpilaste omalooming.
Kava koosneb kahest osast: luuletus ja proosapala.
Ootame etlejaid üle kogu Eesti, ka vene koolide õpilasi, kel palume
vähemalt ühe teksti esitada eesti keeles
(soovi korral võib kogu etteaste olla eestikeelne).
Palume registreeruda hiljemalt 15. oktoobriks tel 799 9208 või

e-posti aadressil tiia.ojanurm@polvayg.edu.ee ning teatada
esineja ees- ja perekonnanimi, klass/vanus, kool, repertuaar, tel või
e-posti aadress, juhendaja nimi.
Omaloomingulised võistlustööd palume teele saata 17. oktoobriks.

Korraldustoimkonna nimel
Tiia Ojanurm
Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu juhataja
Tahma määramine fotomeetriga

Uurime Põlva õhku
Tähelepanelikumad õpilased on
kindlasti märganud, et meie kooli
juurde on tekkinud väike valge
kapike, kus vahetevahel mõni õpilane askeldab. See kapp on vajalik
ilmastiku andmete kogumiseks, mis
toimub paralleelselt õhusaaste
uurimisega.
Eesti Füüsika Selts ja GLOBE Eesti
käivitasid üldhariduskoolidele
suunatud keskkonnaprojekti Eesti
õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks juba 2012. aastal. Põlva Ühisgümnaasium ühines projektiga
2013. aasta kevadel.
Mis on GLOBE?
GLOBE (Global Learning
Observat ion to Be ne fi t
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and
t he

Environment) on ülemaailmne koolide keskkonna- ja teadushariduse
programm, millest võtavad osa
kooliõpilased 112 riigist, nende
hulgas ka õpilased 81 Eesti koolist.
Põlva Ühisgümnaasiumist sai
GLOBE`i kool juunis 2011.

konverentsidel.
GLOBE peakontor asub Ameerika
Ühendriikides ja Tallinnas on
toimunud ka suursaadiku vastuvõtt
USA saatkonnas tublimatele
GLOBE projektides osalejatele.

Õhusaaste uurimine on uus ja huviGLOBE programmiga liitunud
tav mõõtmiskampaania, kus on
koolidele on tagatud juurdepääs
esmakordselt võimalik saada ülevaamahukatele GLOBE programmi
de oma kodukoha õhu saastatusest.
keskkonnaharidust, uurimuslikku õpet ja uurimistööde
tegemist toetavatele ressurssidele: keskkonnamõõtmiste
tegemiseks tarvilikud juhendid ja mõõtevahendid; andmebaasid mõõtmistulemustega
üle maailma; võimalus osaleda Eesti ja rahvusvahelistes
uurimisprojektides; võimalus
osaleda GLOBE suvelaagris,
Gaaside passiivsete kogujate paigaldamine

Programmi raames mõõdame NO2, O3,
NH3, SO2 ja tahma sisaldust õhus
kõigil aastaaegadel.
Eesmärgiks on teada saada:
Kui palju intensiivne põllumajandus,
heitvesi ja jääkmuda pikaajalise
keskmisena kohalikku õhku saastab
(NH3);
kuidas levib ning muundub linna- ja
maanteesaaste (tahm, NO2, O3);
kui märgatavad on väävlirikaste
kütuste põletamise tagajärjed kohalikus ja laiemas mastaabis (tahm,
SO2);
kuidas põletamine eramajades võib
mõjutada kohalikku õhku (tahm,
NO2);
saastetasemed erinevates kohtades
(k.a. Prantsusmaal) ja lokaalse ja
kaugkande osakaal (tahm).
NO2, O3, NH3, SO2 mõõdetakse

passiivkogujatega ja tahma tahmamõõtjaga. Toimub neli mõõtmisseeriat, ühe mõõtmisseeria pikkus
on 2 nädalat. Mõõtmistulemuste
põhjal koostatakse interaktiivne
kaart, kuhu saab oma mõõtmistulemused kanda ja võrrelda teiste
koolide mõõtmistulemustega.
Praeguseks on toimunud 2 mõõtmisperioodi ja 2 on veel ees. Kevadel on
võimalik teha kokkuvõtteid, saamaks
teada, milline on meie õhk. Saame ka
võrrelda Põlva õhku teiste kohtadega
Eestis. Õhusaaste projektis osaleb 26
kooli üle Eesti.
Meie koolist osalevad projektis 3
õpilast – Tarmo Koosapoeg, Mirjam
Sarnit ja Jaagup Zupping, kes teevad
selle põhjal oma uurimistööd. Ilmavaatluste läbiviimisel on abiks ka
11.b klassi õpilased eesotsas Silja

Saviga ja 12.b klassist Katrin Pent,
Eliis Vana ja Karmen Tigas. Kevadisel projektipäeval oli abilisi rohkem,
sest ka autode lugemine kooli
ümbruskonnas oli üks osa projektist.
Karmen Tigas on meie koolis
esimene õpilane, kes kasutas oma
uurimistöös Hurmi järve kohta
GLOBE mõõtmiste metoodikat ja
sisestas mõõtmistulemused GLOBE
andmebaasi.
Meie väike ilmastikukapp võimaldab
läbi viia igapäevaseid ilmavaatlusi,
see on jõukohane juba 6. klassi
õpilastele. Õhusaaste projekti lõppedes ongi mõte jätkata regulaarsete
ilmastikuvaatlustega. Loodame, et
meie koolis on ka edaspidi õpilasi,
kes on huvitatud GLOBE-i töödest ja
tegemistest.
Inga Tiivoja
Põlva ÜG keemia õpetaja

GLOBE suvelaager
12.-14. augustil toimus järjekordne
GLOBE suvelaager, seekordne suvelaager toimus üsna meie lähedal,
Valgemetsas. Laager oli järjekorras
juba 16-nes, mis tähendab, et
tegemist on juba ennast tõestanud
rahvusvahelise suurprojektiga.
Seda, et noorte huvi loodusteaduste
vastu on suur, tõestas ka ääretult
suur osavõtjate arv, laagris osales
lausa 161 õpilast. Lisaks Eesti
koolide õpilastele võttis käesoleva
aasta laagrist osa ka kümmekond
õpilast Šveitsist.

Satelliidimäng

Kui mõelda, et mis suurt hulka
õpilasi aastast aastasse suvevaheajal teaduslaagrisse meelitab, siis
tuleb välja, et see on eelkõige just
seltskond, vilunumatel laagrilistel
on kujunenud juba oma „GLOBE
laagri sõpruskond“, keda kohataksegi taas kord igal aastal just GLOBE
laagris.

Hommikune ilmastiku vaatlus

et just õpetaja Inga kaudu saimegi
projektiga ühineda.

Õpetajatest esindas Põlva Ühisgümnaasiumit Inga Tiivoja ning
siinkohal ei saa mainimata jätta
tema suurt tööd GLOBE projekti
eestvedamisel meie koolis ning seda,
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Igal aastal on laagril olnud ka oma
suurem peateema ning kuna Põlvamaal asub Akste sipelgakuningriik,
siis oli ka selleaastane laager
tihedalt seotud sipelgate ja nende
eluoluga.

Üldkokkuvõttes võib öelda, et jäime
laagriga igati rahule; uus kogemus,
uued teadmised ning julgeme laagrit
kindlasti soovitada kõigile, kel
pisutki loodusehuvi veres.

Suvelaagris olid: Katrin Pent,
Karmen Tigas ja Eliis Vana.
Kolm laagripäeva Valgemetsas olid
väga sisutihedad ning õpilastega tegelesid oma ala spetsialistid, seega teadmisi kogunes
ikka väga palju. Kahel
esimesel päeval kogusime
sessioonides ja ekspeditsioonidel uusi teadmisi. Teise päeva
õhtul toimus traditsiooniline
rollimäng, kus rühmad
astusid üles lühinäidenditega
ette antud teemadel. Kolmas
päev oli aga juba tõsisem, siis
oli õpilaste kord oma teadmisi
Mullaprofiili mõistatust lahendamas
GPS-viktoriinis ja rühma
Katrin Pent
ettekandes tõestada.
12.b klassi õpilane
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Õpilasvahetus Izmiris
Väljavõte reisiblogist
Aeg: 26. juuni-4. juuli 2013
Koht: Izmir, Türgi
Peaosalised: Mihkel Kulla, Kristi Raias, Grete Kellamäe, Johanna-Liis Pabusk, Andre Kukk, Artur Olle, Lembe
Kullamaa, Moonika Mets, Florika Kolbakova
Märksõnad: noortevahetus, teadlikkuse tõstmine keskkonnaprobleemide teemadel.
26. juuni- Sõidupäev: Põlva-Tartu-Riia-Istanbul-Izmir. Tundide viisi ratastel, õhus ja muidu passides. Õnneks oli
Riia lennujaamas tasuta wifi ning suhteliselt väike inimasustus, sai hädapärast ka pesu kuivatada, kui vaja. Hilisõhtul saabusime Izmiri lennujaama, kus meid ootasid ees meie türgi sõbrad suure plakatiga. Öine õhk oli eestlase
jaoks harjumatult palav ja niiske. Tundus, et läheb raskeks.

27. juuni- Esimene tegus päev, mis tundus sama pikk kui terve nädal. Hommik algas energia tekitajatega. Eestlase
kinnine loomus takistab meid tihti tegemast midagi loomuvastast, aga eks me tasapisi avaneme. Tants, laul ja
muidu sihitult ringi askeldamine tundub olevat türklastele omane. Kogu aeg on tunne, et pead olema kusagil ja
tegema midagi tähtsat, ent kui kohale jõuad, siis selgub, et oled esimene ja pead teisi tunnikese ootama. Me veel ei
teadnud, et seda tunnet kogeme terve nädala. Lõuna paiku tegime midagi täiesti ennekuulmatut - käisime kogu oma
grupiga korvpalliplatsil päevitamas. Kogu ülejäänud majatäis rahvast oli akende peal uurimas ja pildistamas. Pärast
lõunat käisid mõned meist kohaliku bussiga linna uudistama. Meie majutus oli ühes kõige prestiižsemas internaatkoolis, mis asub otse Egeuse mere ääres ning kesklinn ise jääb umbes 15-minutise bussisõidu kaugusele. Niisiis,
sõitsime hirmumbses ja imepisikeses, ülerahvastatud bussis linna, et türgi liire vahetada ja muidu ringi uudistada.
Hinnad on seal imeodavad. Õhtupoolikul tegime läbi ürituse nimega „Impossible mission“, mille idee oli lahe
(rühmades täita erinevad ülesanded kindlaksmääratud aja jooksul), aga mille läbimõeldus ja teostus jättis veidi
soovida. Õhtul osalesime türgi õhtul, kus türgi poisid näitasid, kuidas nad tantsida oskavad (ja seda nad tõepoolest
oskavad) ning kuni südaööni käiski üks tants ja trall türgi muusika saatel. PS! Keskkonnaprobleemidest me täna ei
rääkinud 

28. juuni- Naljakas päev täna. Käisime kesklinnas kogu oma suure kambaga. Külastasime mitut muuseumi ja seejärel saime kätte kesklinna kaardi ning meie ülesandeks oli läbi käia teatud arv punkte kaardil, teha iga objekti
juures grupipilt + intervjueerida kahte kohalikku mistahes teemal. Punkte oli kaardil umbes kakskümmend, kuid
kuna võõrustajate meelsest oli see niiiiiii raske ülesanne, siis võeti latti allapoole ja kästi meil läbi käia ainult neli.
Rühmad olid rahvuslikud ja igal rühmal oli kaasas ka kaks kohalikku õpilast, kes ei tohtinud nõu anda, ega mingil
muul moel abistada. Meie „kaitsjate“ meelehärmiks selgus, et nende poolt hoolikalt planeeritud raske ülesanne
osutus oodatust lihtsamaks ning võistlejad läbisid punktid ülehelikiirusel. Tänu sellele saime veidi rohkem aega, et
ehtsat türgi turgu uudistada.
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Täna õhtul oli meil Rumeenia õhtu, mis algas väikese etendusega rumeenlaste stereotüüpide ainetel ning jätkus
rumeeniapäraste snäkkide ning tantsudega. Kokkuvõttes oli tore ja sisukas päev vaatamata sellele, et Kristil ja
Moonikal õnnestus ujuma minnes astuda palja jalaga peale ogalikele, kes polnud kitsid ja jagasid nendega kogu oma
okaste tagavara. Nii et päev lõppes meil seekord kiirabis.
PS! Ka täna ei valgustatud meid keskkonnaprobleemidest 

29.juuni- Täna startisime vara. Käisime Ephesuses (Ephesos), mis on suursugune Vana-Rooma aegne varemetes
linn. Ilm oli jätkuvalt ääretult palav. Selleks, et meie elamus Ephesusest oleks maksimaalne, palkasid türklased
meile kohaliku giidi. Vaatamata sellele, et meie giidil olid kahtlemata laialdased teadmised ajaloost, oli tal ka kõnedefekt, mille tõttu oli äärmiselt raske temast aru saada. Õnneks õppisime me ära fraasi „ladies and gentlemen,
follow me“, nii et jäime ellu. Lisaks Ephesusele käisime ka lähedal asuvas Sinince mägikülas, mis on maaliline, peamiselt turismist elatuv külake.
Õhtuks oli planeeritud Eesti õhtu, mis tähendas seda, et väljasõidult tagasi jõudes läks meil kiireks. Olime üldjoontes kava ja mängud-tantsud välja mõelnud, nüüd jäi vaid must leib, kohukesed, juust ja sealiha taldrikutele
panna ning jäätisekokteil valmis mikserdada. Olime paari varasema päeva jooksul teinud salajasi video intervjuusid
oma rumeenia, poola ja türgi sõpradega selle kohta, mida nad teavad Eestist, nii et nüüd oli aeg seegi saladus päevavalgele tuua. Nalja sai palju, aga keskkonnaprobleemidest me ikkagi ei rääkinud 

30. juuni- Täna tegelesime me siis lõpuks ka keskkonnaprobleemidega. Jagunesime juhuslikesse rühmadesse,
tegime temaatilise plakati ja lühikese performance’i ning kandsime ette. Tänutäheks tubli mitmetunnise töö eest oli
Derya, kohapealne koordinaator, organiseerinud meile bussi, nii et saime randa minna. Rand ise polnud just kõige
kaunim või puhtam, aga ajas asja ära.
1. juuli- Sel päeval oli meil au külastada linnapead ja linnaosa vanemat. Izmir koosneb seitsmest väikesest linnakesest, mis kokku teevad ühe suure, umbes 3 miljoni elanikuga linna. Nagu tavaliselt, saadavad igasuguseid külastusi türgi tee, karastusjoogid, igasugused koogikesed ja pirukad, nii et need külaskäigud kujunevad suhteliselt
pikaks. Türklased armastavad võtta suhtlemiseks aega. Pärast käiku linnapea juurde, istutasime mõned puud ja
seejärel läksime kõik oma maade lippe lehvitades ja valjult üürates kesklinna, kus mingisuguse keskse platsi peal
tantsisime kõik koos oma rahvatantse ja samuti mitmeid tantse, mida me olime eelmistel õhtutel õppinud ja harjutanud. Imelik, aga lõbus. Keskkonnaprobleemidest rääkides, Türgi vajab kindlasti seda, et neist mitte ainuüksi ei
räägitaks, vaid ka tehtaks
midagi, sest võrreldes Eestiga
on sealne prügimajandus
tunduvalt kehvemal järjel.
Meie projektimeeskond oli
prügi teema lahendanud nii, et
pärast piknikut looduses
loopisid kõik oma prahi mööda
platsi laiali ja seejärel korjati
see kenasti ühiselt kokku.
Kõik.
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2. juuli- Täna viidi meid külastama tehast, mis toodab tuulegeneraatorite tiivikuid. Alguses oli väike loeng ja seejärel saime giidi
juhendamisel ka veidi ringi vaadata. Üks asjalik üritus vahelduseks.
Kas teie teadsite, et Izmiris on korralikud rannad tasulised? Mina küll
ei teadnud, enne kui
meie projektijuht teatas,
et linnapea oli teinud
žesti ja lubanud meid
tasuta ühte korralikku
randa päeva veetma.
Lisaks sellele, tegi linnapea ka meile kõigile lõunasöögi välja. Vot nii käivad asjad Türgis.
Rand oli tõepoolest ilus oma valge liiva ning sooja, läbipaistva veega.
Õhtul toimus meie viimane rahvusõhtu, mille korraldasid seekord
poolakad. Oli tore pidu poola toidu ja tantsudega.
3. juuli- Hakkabki meie aeg siin läbi saama. Tordile pani kirsi tänane päev. Grupijuhid viidi konverentsile, kuhu
tulid kokku mingisugused riiklikul tasandil tähtsad ninad, kes kõigepealt hilinesid 1.5 tundi ja seejärel otseses
mõttes magasid maha enamuse ettekannetest. Konverentsi teemaks olid Euroopa Noored projektid Izmiris ja selle
ümbruses. Meie rühmade lihtliikmed, ehk õpilased lukustati samal ajal saali koos ühe tähtsa lektoriga, kelle
ülesandeks oli neid 2-3 tunni vältel valgustada keskkonnaprobleemide kohta. Peaks kontrollima, mida nad
mäletavad 
Õhtul oli lahkumispidu…pisarad…õhus veidi romantikat…niimoodi siis seekord
4. juuli- kodu kutsub… Izmir-Istanbul-Riia-Põlva ja olemegi kodus. Au revoir Türgi. Teinekordki.
Florika Kolbakova
inglise keele õpetaja, noortevahetuse projektijuht

Külas Räpina Aianduskoolis
Peale pikka puhkust on sisseelamine uude õppeaastasse
raske nii õpilastele kui ka õpetajatele. Seda enam kui
väljas on veel suviselt soe. Enne sügise algust otsustasid
võõrkeeleõpetajad aja maha võtta ja minna külla naabervalda Räpinasse. Reisisihiks võtsime kooli mida juhib
selle aasta Põlvamaa parim koolijuht. Projektijuht Ulvi
Mustmaa alustas tutvustavat ringkäiku õuest, sest kui
juba tegemist on aianduskooliga, siis ei ole raske arvata,
et seda ilu silmale jätkub. Ja nagu vanarahvas ütleb, siis
siinkohal jääb sõnadest puudu, et kirjeldada kõike seda
värviküllust ja taimede rohkust. Seda peab tõesti oma
silmaga nägema. Külastasime ka õppekasvuhoonet kus
parajasti oli väljas näitus sügisandidest ja lilleseadetest. Õuest viis tutvustav ekskursioon
meid sujuvalt koolimajja. Selles modernses ja
kaas-aegses koolis õpib üle 800 õpilase, kellest
kaks kolmandikku moodustavad kaugõppijad.
Õpilasi on üle vabariigi. Kurb on tõdeda, et meie
enda maakonna õpilaste hulgas ei ole see kool
populaarsust võitnud. Võib olla on võõristav
sõna aiandus, mis tundub paljudele mittesobilik. Siiski aiandus ei ole pelgalt ainuke eriala,
mida selles koolis õppida saab. Kaasaegseks
teeb kooli kindlasti värvilahendus, kiipkaardi
süsteem uste sulgemisel ja avamisel, elekter ja
ventilatsioon ruumis lülitub automaatselt sisse
ja välja. Ühtegi radiaatorit seintel ei olnud, sest
majas on ainult põrandaküte, mis annab võimaluse kokkuhoiuks küttearvetelt. Meie särav giid
viis meid tutvustava ringkäigu lõpuks arvutiLk 6

klassi ja see oli „kirss tordil“ nagu öeldakse: õpilaste kasutuses oli terve klassitäis uusimat tehnoloogiat – Maci
arvutid!
Veendusime ise, et Räpina Aianduskool on tulevikku
vaatav kool ja koolijuht on väärt parima nimetust.
Loodame, et meie maakonna õpilased leiavad tee sellesse kooli, sest täiskasvanud täiendõppijad on selle juba
enda jaoks avastanud.
Tore ja sisukas pärastlõuna lõppes õhtueinega Puuriida
pubis, kus õnnitlesime ka suviseid sünnipäevalapsi!
Silmadesse jäi rooside ilu ja hinge väike kadeduseuss …
Ülle Sarapik võõrkeelte ainekomisjoni nimel

