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EDU NEILE! 

Tundide kellaajad 2014/15. õa 

Mis seal juhtus? Ai, kui paha: 

aabits kukkus laualt maha! 

 

Kaotas täpid ei - tea - kuhu 

Ö ja lömmi läks sest hoost. 

P sai otsa ette muhu, 

K läks hoopis lahti koost. 

 

N lõi põlve ära endal, 

H - l läks keskelt katki kriips. 

S, see rängalt maha lendas, 

sirgeks läks ja muutus I - ks. 

O läks paiste hullumoodi, 
veeres nurka, suur ja lai. 
L lõi kahekorra koodi 
ja tast V sealsamas sai. 

 
Liga - loga liikmed lahti, 
istus M seal sedasi... 

Toibus A ja ringi vahtis - 
ei ta tundnud kedagi. 

AABITS 

/Kalju Kangur/ 
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GLOBE suvelaager 2014 

2014. aasta GLOBE suvelaager 

toimus Nelijärve Puhkekeskuses, 

mille korraldajateks olid GLOBE 

vilistlased – noored, kes on ise 

nendest laagritest välja kasvanud. 

Laager toimus juba 17-ndat korda, 

meie kool on nüüd osalenud          

3 aastat, ühinesime ju selle     

programmiga alles 4 aastat tagasi. 

Mis on GLOBE? Kui pole kuulnud, 

siis see on ülemaailmne koolide 

keskkonna- ja teadushariduse 

programm, millest võtavad osa 

kooliõpilased 112 riigist, nende 

hulgas ka õpilased 79 Eesti      

koolist.  

Laagrisse sõitu alustasime         

11. augusti hommikul. Nelijärve 

Puhkekeskusesse jõudsime umbes 

10:30. Puhkekeskus on alguse  

saanud 1938. aastal, kui Konstan-

tin Päts rajas sinna Turistide   

Kodu. Nelijärve on saanud oma 

nime tänu sellele, et oosiaheliku 

harjalt avanes vaade korraga   

neljale järvele: Urbukse, Sisaliku, 

Ahvena ja Purgatsi järvele. 

Purgatsi järve kaldal asub ka   

Nelijärve Puhkekeskus. Seal on 

ütlemata kaunis loodus, mida   

saime ka 3 päeva jooksul nautida. 

Peale registreerimist ja majuta-

mist tutvustati meile juhendajaid. 

Enne lõunasööki pidime me      

ennast kahele õppesessioonile  

kirja panema. Siis võisime minna 

lõunasööki nautima. Peale        

einestamist läksime oma valitud 

õppesessioonidele. Mõlemad    

kestsid umbes poolteist tundi.  

Valisime esimeseks vee-elustiku 

uurimise ja teiseks veekeemia. 

Mõlemad olid omamoodi huvita-

vad. Sellel päeval olid ka loeng 

Nelijärvede järvedest, õhtusöök, 

satelliidimäng ja järgmiseks     

õhtuks rollimänguks ettevalmista-

mine. Rollimängu teemaks oli   

legend nelja järve tekke loost.   

Kuna satelliidimäng ja rollimäng 

olid rühmadega pidid kõik peale 

õhtusööki oma rühmaliikmed üles 

otsima. Laagris oli üle 100 õpilase 

Eesti erinevatest GLOBE kooli-

dest ja väga tore oli suhelda      

juhuslikkuse alusel koostatud  

rühmades, mida ühendas vaid 

mingi veelooma pilt ja nimi.      

Öörahu hakkas kell 23:00. 

Järgmine päev algas äratusega 

07:00. Hommikusöök oli täpselt 

kell 8. Ekspeditsioonile läksime 

umbes üheksa ajal koos eriala 

spetsialistiga. Rühmad said      

erinevad järvedega seotud teemad, 

mille kohta pidi iga rühm peale 

lõunasööki ettekande tegema. See 

oli päris väsitav, sest olime       

ekspeditsioonil mitu tundi, aga 

samas oli see vahva rühmaga   

juhendaja abil liikudes uusi    

teadmisi koguda ja looduses      

seigelda. Peale vaba aega oli õhtu-

söök ja siis pidime oma rolli-

mängud ette kandma. Rolli-

mängud olid väga naljakad,       

pisikesed mini etendused, kus 

etendati nelja järve tekke lugu. 

Õhtu lõpetuseks oli disko, mis  

lõppes kell üks (kõik nutsid, kui 

Rapuntseli laul disko lõpetas).  

Viimane päev algas kell kaheksa 

hommikusöögiga. 09:30 algasid 

GLOBE mängud (viis erinevat 

lustlikus vormis tegevust rühma-

ga koos, kus kasutatakse          

leidlikkust ja nutikust erinevate 

ülesannete täitmisel). Järgnesid 

ekspeditsioonide ettekanded ning 

kohe peale seda oli viktoriin      

Nelijärve kohta. Enne lõunasööki 

oli veel pidulik lõpetamine, kus 

tänati kõiki osavõtjaid ja juhenda-

jaid. Siis pakkisime asjad ja pikk 

kojusõit võis alata. Kolm päeva 

olid möödunud kiiresti. Need olid 

vahvad päevad ja on kindel soov 

järgmisel aastal jälle laagrisse 

minna, et kohtuda sõpradega ja 

veeta sisukalt aega looduses. 
 

Laagris käisid  

Laura Koitsaar, Rutt Kahre ja 

õpetaja Inga Tiivoja 

Kui sügav on järv? 

Kes elab vees? 
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“Terve kooli õuesõpe” 

11. septembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis  

spordipäev, mis seekord kandis nime „Terve kooli 

õuesõpe“. Esindatud oli tõesti terve kool - osalesid   

1.-12. klasside õpilased, õpetajad ja teised kooli     

töötajad.  

Päeva alustati rivistusega Lootose staadionil, kus 

direktor soovis oma avakõnes kõigile rõõmsat matka-

päeva ning siis see rongkäik asuski teele Mammaste 

Tervisespordikeskusesse. Et teekond turvaliselt    

kulgeks, olid abis ka politseinikud. Eks väiksematele 

õpilastele oli see ligi nelja kilomeetri pikkune matk 

juba paras spordipäev, aga kõik olid väga tublid ja 

keegi ei virisenud. Kui mõni väike matkasell päris 

ära väsis, siis olid abiks tugevad gümnaasiumi poisid, 

kes aitasid neid oma kukil edasi.  

Kõik see pere jõudis õnnelikult Mammastesse kohale 

ning osavõtjaid ootasid ees erinevad põnevad          

tegevused. 

1.-6. klasside õpilased hüppasid pakult kaugust. Tegu 

oli rohkem õnneloosiga, sest ümber paku olid         

laotatud erinevad numbrid ning kes millise numbri 

peale hüppas, see vastavalt sellele ka punkte sai. Kui 

kaugemale hüppamine tehtud, siis tuli hakata      

hüppama kõrgemale. Jalgpalli väravasse olid riputa-

tud nööri otsa erinevad numbrid, mida kõrgemal 

number asus, seda rohkem punke selle eest koguda 

sai. Tuli hüpata üles ja vastavalt märgi tabamusele 

punkte koguda. Seejärel toimusid täpsusvisked     

tennisepalliga, täpsuslöögid palliga väravasse ning 

sõideti tõukerattaga slaalomit. Aga see ei olnud veel 

kõik! Lisaks said 4.-6. klasside õpilased uusi       

teadmisi ja oskusi koguda tarkuserajalt. Seal olid 

väljas noorkotkad ja kodutütred, kes õpetasid       

erinevate sõlmede sidumist ja matkakoti pakkimist. 

Politsei rääkis narko- ja raudtee ohutusest. Pääste-

teenistus demonstreeris oma varustust ning õpilased 

said päästeteenistuja riideid selga proovida,         

voolikuid lahti-kinni keerata ning veejoaga palli   

tabada ning märki pöörlema panna. 

7.-12. klasside õpilased mängisid võrkpalli ning    

vigurjalgpalli, kus pall ei olnud päris tavaline       

jalgpall, vaid selline, mille liikumistrajektoori oli ka 

kõige parema tahtmise juures raske ette aimata ning 

kus mängule lisas põnevust ja pinget ka see, et     

tüdruku löödud värav andis topelt punkte. Seega 

võite aimata, et tüdrukud oli väga teretulnud     

võistkonda. Sportlikku hasarti pakkus lihtne kuid 

põnev täpsusviskemäng Mölkky ja täpsust sai    

proovile panna ka väikeste hernekottide viskamisega 

maas olevatesse võimlemisrõngastesse.  
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Kõige lähemal asuv rõngas andis kõige vähem punkte 

ning nagu loogika ütleb, siis kõige kaugemal asuv  

rõngas kõige rohkem. Tuleb tunnistada, et vähe oli 

neid, kes läksid kindla peale välja ja viskasid lähemal 

asuvasse rõngasse, ikka üritati seda kõige viimast 

rõngast tabada ja seega juhtus nii mõnelgi, et viie  

viskega jäid punktid üldse saamata.  

Lisaks eespool nimetatud aladele tuli mõõtu võtta ka 

teatevõistlusel, kus asja tegi keerulisemaks see, et 

kõik alad toimusid vastumäge. Lõpetuseks oli ka ala, 

mis ei nõudnud niivõrd füüsilist ettevalmistust, aga 

see-eest tuli tublisti mõistust teritada ja ajusid       

ragistada ehk siis viktoriin, mille pani kokku ja viis 

läbi direktor. 

Põnevaks vahepalaks oli Räpinas tegutseva karate-

klubi Toushi demonstratsioonesinemine. Näha sai  

erinevaid enesekaitsevõtteid, purustamistehnikat ja 

muud põnevat.  

Tuletan siinkohal veel meelde - kodus seda järgi    

proovida ei lubatud! Küll aga kõik, kellel tekkis     

võitluskunstide ja karate treeningute vastu huvi, said 

kohapeal spetsialistide käest tekkinud küsimustele 

vastused. Samuti leiab täpsemat infot ja nende      

kontaktid karateklubi Toushi facebooki lehelt. 

Kuna teada on, et tühi kott ei seisa püsti, siis hoolitse-

sid meie tublid kokatädid, et kõigil oleks jõudu ja   

jaksu ning pakkusid kohapeal maitsvat riisirooga ja 

puuvilja. Energia taastamiseks oli igale klassile ka 

väike kommi- ja vahvlikotike. 

Seekord punkte kokku ei loetud ja kohti ei jagatud, 

sest võitjad oli KÕIK! Kõik võitsid endale hea tuju ja 

uusi teadmisi ning asusid rõõmsalt koduteele.  

Aitäh kehalise kasvatuse õpetajatele, kes olid kogu 

selle ürituse eestvedajad, aitäh kokatädidele,          

politseile, päästeametile, kodutütardele, noor-

kotkastele, kohtunikele, õpetajatele, õpilastele, 

Mammaste Tervisespordikeskusele ning lõpetuseks 

aitäh ilmataadile, kes meile sellise suurepärase ilma 

organiseeris. 

Oli tore ja rõõmu täis sportlik neljapäev!  

Kindlasti tuleb kogu järgnev kooliaasta selline! 
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   Eesti koolilaste metsapostkaart 2014 

 
 

Kuulutame välja 12. “Eesti koolilaste metsapostkaardi” konkursi.  

Selle aasta teemaks on “Külastasime RMK ..........looduskeskust”. 

Riigimetsa Majandamise Keskuse imelistes looduskeskustes on palju põnevat ja harivat. Igal aastal käib 

programmidel kümneid tuhandeid lapsi-noori. Soovime, et annaksite läbi joonistuste meile teada, mida  

looduskeskust külastanud kooliõpilased on põnevat ja harivat teinud-näinud ning millest osa saanud. Iga 

konkursist osa võttev klass saab oma tööd saata just sinna looduskeskusesse, mida nad külastanud on.  

Osalejad 

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti kooliõpilased 1.- 9. klassini. 

Konkursi ajakava 

Konkurss on avatud 10. septembrist - 10. oktoobrini 2014. 

Looduskeskuste poolt välja valitud 100 parimat tööd seatakse üles RMK kodulehele rahvahääletuseks. 

Rahvahääletus toimub alates tööde avalikustamisest kodulehel kuni 9. novembrini 2014. 

Otsus võidutöödest tehakse teatavaks 10. novembril 2014. 

Tööde esitamine 

Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Valige 

meeldiv joonistusviis ning sobivad materjalid. Ajage läbi vaid värvidega ühel pildipinnal, mitmesugused 

taimekompositsioonid ei lähe hindamisele. 

Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass. Palume, et 

iga laps mõtleks oma postkaardile välja ka pealkirja. 

Koguge tööd koolis kokku õpetajate kätte ja saatke need postiga hiljemalt 10. oktoobriks 2014 loodus-

keskusesse, mida külastasite ja mida joonistasite. Looduskeskuste aadressid leiab aadressilt 

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2014 

ProgeTiiger õpilaskonkurss “Tuleviku õpperuum 2050” 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus viib 2014. aasta sügisel 

ProgeTiiger programmi raames esmakordselt läbi konkursi, mille   

eesmärk on toetada ja arendada õppijate tehnoloogilisi võimeid ning 

pakkuda võimalust tehnoloogia vallas ennast proovile panna. 

Konkursi läbiva teema „Tuleviku õpperuum 2050“ all mõeldakse nii 

füüsilist kui ka virtuaalset ruumi. Loovtöödes võib õpperuumi ja seal 

toimuvat käsitleda tervikuna või kujutada mõnda konkreetset      te-

gevust, eset, vahendit või situatsiooni selles ruumis. Kõrgelt hinnatakse neid töid ja ideid, mis on reaalselt 

teostatavad. 

Konkursi üldtingimused: 

Konkurss kestab 15. septembrist 2014 kuni 24. jaanuarini 2015 ning koosneb kolmest põhietapist: 

Code Week 11.-17. oktoober Maakondlikud voorud üle Eesti, mille käigus esitlevad õppijad oma     

konkursitööd ning saavad tagasisidet konkursitöö täiustamiseks. Põlva maakonna voor toimub       

16. oktoobril algusega kell 10.00 Põlva ÜG aulas. 

Code Vision 10.-30. november Konkursitööde avalik ja žürii hindamine, parimad pääsevad finaali. 

Code Finale 24. jaanuar 2015 Superfinaal Tallinna Lauluväljakul 

Konkursil saavad osaleda alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õppijad (5-19 eluaastat). 

Konkursitöö meeskonnas võib olla 2-5 liiget. 

Konkursitöö koosneb: 

loovtööst, mida on võimalik teha viies kategoorias: 

-    arvutianimatsioon või -mäng; 

-    robotid ja tuleviku õpperuum; 

-    muusikapala "Koolikell"; 

-    3D graafika; 

-    mobiilne app.  

ja digitaalsest arengumapist, mis kirjeldab loovtöö tegemise erinevaid etappe.   

Täpsem info konkursi kohta aadressil http://progetiiger.ee/konkurss  

http://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2014
http://events.codeweek.eu/#!EE
http://progetiiger.ee/konkurss
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Põlva ÜG aulas 

Kell 11.00 

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse alates   

1975. aastast, kui legendaarne viiuldaja Yehudi 

Menuhin kutsus üles sel tähtpäeval meenutama, milline 

oluline koht on muusikal meie kultuuris ja igapäevases 

elus. Muusikapäeva näol on tegu heatahte projektiga, 

kus kõik kontserdid toimuvad külastajatele tasuta.   

Projekti missiooniks on muusikakultuuri propageerimi-

ne ning muusika hariduse ja muusiku elukutse          

tutvustamine.  

Muusikapäeva märksõna “Kuula!” kutsub sel päeval 

inimesi kuulama ja keskenduma muusikale kõikjal   

Eestis. Muusika levitamiseks ja propageerimiseks     

korraldame üle 130 lühikontserdi ühe päeva jooksul 

kõikjal Eestis. Kõik kontserdid on külastajatele tasuta, 

aga ka muusikud esinevad tasuta ning kontserdipaigad 

on andnud nõusoleku ruumide kasutamiseks ilma     

rendita. Kontserdid toimuvad nii traditsioonilistes    

kontsertpaikades kui ka ebatavalistes ruumides. Päev 

on täis üllatusi ja elavat muusikat võib 1. oktoobril   

kohata seal, kus seda oodata ei oskaks.  

Kontserte toimub 1. oktoobril Kihnust Narvani ja      

Tallinnast Võruni, et muusika jõuaks igasse Eestimaa 

nurka. Näiteks toimuvad kontserdid Rakvere Liha-

kombinaadis, Tartu Vanglas, Tapa, Kuperjanovi jt    

sõjaväeosades, Tallinna Lennujaamas, Solarise          

keskuses, EV ministeeriumites, Elektriraudtee rongis ja 

veel paljudes põnevates paikades. 

Päevased üritused kulmineeruvad õhtuse muusika-

preemiate tseremooniaga Škoda Jäähallis, kus Kultuur-

kapital ja Eesti Muusikanõukogu annavad muusikaelu 

tegelastele üle auhinnad silmapaistva tegevuse eest 

möödunud aastal. Tseremooniast teeb otseülekande ka 

Eesti Televisioon. 

Muusikapäev “Kuula” 

Uus õppeaasta on hoo sisse saanud ning aeg on        

valmistuda ka uuteks Põlva ÜG õpilasesinduse         

valimisteks, mis toimuvad juba 30. septembril. 

Kandideerima on oodatud kõik 7.-12. klasside aktiiv-

sed õpilased. 

Õpilasesindusse kandideerimise avalduse saab huvi-

juhi ruumist (B-35), täidetud avaldused tagastada    

hiljemalt 18. septembril. 

Kandidaatide valimiskampaania algab 22. septembril 

ja kestab 29. septembrini.  

Õpilasesinduse ülekoolilised valimised toimuvad       

30. septembril.  

Head kandideerimist ja põnevat kampaanianädalat 

kõigile! 

Annika Ladva 

Huvijuht 

Õpilasesinduse valimised 


