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Põlva linna hariduspreemia
3. oktoobril tähistati Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

õpetajate päeva. Õhtu algas Anu ja Triinu Tauli
südamliku kontserdiga Iidne tee. Seejärel andis Põlva
linnapea Georg Pelisaar üle Põlva linna hariduspreemiad.
Põlva linna Aasta Õpetaja 2013 preemia pälvis lasteaia
Mesimumm vanemõpetaja Ene Laurits.
Põlva Ühisgümnaasiumist pälvisid Põlva linna hariduspreemiad kauaaegne matemaatikaõpetaja Kaja Kilusk
ning inimeseõpetuse ja saksa keele õpetaja Tiina
Villako. Lisaks pälvis hariduspreemia laskeJanika Usin, Ene Laurits, Tiina Villako, Maire Tiisler, Kaja Kilusk, Georg Pelisaar
sportlaste treener Maire Tiisler.
Palju õnne kogu koolipere poolt!

Foto: S. Semm. Põlva linna kodulehelt
http://www.polva.ee/?id=1734&news_id=1539

Direktor kiidab
Põlva maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
17. ja 18. septembril 2013 toimusis Lootospargi staadionil Põlva maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlused .
6.-9. klasside tüdrukute tulemused
Põlva ÜG I võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Criselle Tennosaar, Liisi Anete Mark, Ave-Lii Laas, Kristin
Kukli, Lota Liisa Lehe, Kristi Lodeson, Marimal Tilk,
Mirjam Juhandi, Sandra Pavlov, Brigita Kahre.
Põlva ÜG II võistkond saavutas III koha. Võistkonda
kuulusid Maarja Kongi, Laura Noormets, Teele Utsal,
Karoli Villako, Laura Nagel, Selma Rein, Kairiin Märtson,
Tuuli Ilus, Lizette Raudnagel, Margit Pikk.
6.-9. klasside poiste tulemused
Põlva ÜG I võistkond saavutas I koha. Võistkonda
kuulusid Kristo Rööpmann, Carl-Eric Uibo, Vairo Kotkas,
Elar Vanahunt, Karl-Markus Jens, Karl-Hillar Talgre,
Romet Kõiv, Kevari Ploompuu, Egert Aalde.
Põlva ÜG II võistkond saavutas III koha. Võistkonda
kuulusid Heigo Kuldmets, Jörgen Jõõgre, Sander Sellis,
Reigo Käis, Reimo Taavi Lõbu, Kristofer Kiudorv, Ranno
Liivago, Arned Parman, Andre Adamson, Silver Sütt.
10.-12. klasside neiud saavutasid I koha.
Võistkonda kuulusid Karin Orro, Kadi Suits, Margret
Help, Laura Turba, Reti Patrail, Hanna Lattik, Kerli
Plado, Helen Kask, Maris Punga, Hedvig-Heleen Saare.
10.-12. klasside neidude võistkond - I koht
10.-12. klasside noormeeste tulemused
Põlva ÜG II võistkond saavutas I koha. Võistkonnas mängisid Andre Kukk, Oskar Naarismaa, Karl-Markus Põldmaa,
Janar Kopli, Helander Vist, Raivo Rudisaar, Roland Soosaar, Kaarel Raidmets, Pent Puksand.
Põlva ÜG I võistkond saavutas II koha. Võistkonnas mängisid Oliver Jõgeva, Henri Hiiend, Mihail Važnõi, Maiko Kiis,
Robin Oberg, Jorgen Rüütli, Joonas-Dein Plakso, Eero Sonberg, Karl-Magnus Rebane.

EKSL valikorienteerumise meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi:
27. septembril toimus Pikassaares Eesti Koolispordi Liidu MV valikorienteerumises.
1.-9. klasside (suured koolid) arvestuses saavutas Põlva ÜG 1. koha.
Võistkonda kuulusid Erik Bleive, Kairiin Märtson, Martin Sults, Laura-Liis Kütt,
Kelli Nurm, Kerten Matto, Hanna Lora Traagel, Anete Saar, Johanna Laanoja,
Kristiin Kalle, Villu Serv, Esko Vanahunt, Sander Tomson, Helle Leis, Kelly Mattus.
Parimad individuaalse tulemused:
N 1-5
I Johanna Laanoja
II Hanna Lora Traagel
III Kristiin Kalle
N 6-7
I Kelli Nurm
II Laura-Liis Kütt
N 8-9
VII Kelly Mattus

M 1-5
II Kerten Matto
M 8-9
I Villu Serv
VI Esko Vanahunt
M 10-12
III Oliver Jõgeva

Põlva maakonna murdmaateatejooksu võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
3. oktoobril toimusid Värksas Põlva maakonna koolide murdmaateatejooksu võistlused.
4.-5. klasside arvestuses sai Põlva ÜG võistkond 4. koha. Võistkonda kuulusid Johanna Laanoja, Hanna Lora Traagel,
Markus Lina, Erko Vanahunt.
6.-7. klasside arvestuses saadi samuti 4. koht. Võistlesid Kelli Nurm, Selma Rein, Alfred Timmo, Jaanus-Peeter Rüütli.
8.-9. klasside arvestuses saavutati I koht. Võistkonda kuulusid Mirjam Juhandi, Marimal Tilk, Peeter Gabriel Änilane,
Siim Valge.
10.-12. klasside arvestuses sai Põlva ÜG II võistkond II koha. Võistkonda kuulusid Anett Simga, Anna Simga, Andrea
Kukk, Pent Puksand.
Põlva ÜG I võistkond saavutas III koha. Võistlesid Kristi Raias, Jaanika Kopli, Maiko Kiis, Siim Villako.

“Jooksuga nälja vastu”
Põlva Ühisgümnaasium osaleb 17. oktoobril ülemaailmses ettevõtmises „Jooksuga nälja vastu“ (Save
the Children:www.savethechildren.org.uk/wmc)
Üritus koosneb 2 osast:
1.Osalemine Maailma Maratoni teatejooksul, kus kooli
õpilastest koosnev 30-liikmeline võistkond jookseb linna
staadionil maratoni ehk 42 km ja 195 m (200 m distantside kaupa) ning pöörab selle algatusega tähelepanu nälga
kannatavatele lastele. Samal päeval jooksevad erinevate
koolide võistkonnad maratoni üle kogu maailma: vaata
osalevaid koole maailma eri nurkades siit:
www.competitioncentre.net/map…
2. Koostöös Eesti Toidupangaga kutsume Põlva Ühisgümnaasiumi õpilasi/õpetajaid aitama Eesti vaesuses
elavaid lapsi ning annetama neile erinevaid maiustusi.
Miks just maiustusi? Sest suheldes Põlva Toidupangaga
selgus, et sageli annetatakse Toidupangale just erinevaid
kuivaineid ja soolaseid toiduaineid, harvemini maiuseid,
aga lapsed tahaksid vahel ka midagi magusat põske
pista. Ja lapsed teavad, missugused maiustused on kõige
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paremad.. Seega, kutsume üles kõiki klasse
koguma kokku erinevaid maiustusi (vastavalt pere
võimalustele, ei pea olema midagi suurt, aga
maius peaks olema kinnises ja avamata pakendis.
Loomulikult on annetamine vabatahtlik!) ning
tooma klasside annetused 17. oktoobril kella
12.00-ks kantseleisse!
Anname meie kooli õpilaste annetused Eesti
Toidupangale samal päeval jooksu lõppedes üle!
Näita, et hoolid ja anneta lastele maiustusi ja/või
tule kooli maratonijooksjaid ergutama. Aita meie
kooli võistkonnal joosta tõeline „maailmarekord“
(miks mitte võtta eesmärgiks maailmarekordi
ületamine maratonijooksus, milleks on 2:03:23 või
püüda ületada eelmisel aastal „Jooksuga nälja
vastu“ osalenud Jüri Gümnaasiumi aega 2:06:49).
Meie jooks algab kell 13.00 Põlva linna staadionil
ja orienteeruv lõpp saab olema veidi pärast kella
15.00.
Jaana Aedmäe
Huvijuht

Õpilasesinduse valimised

Suitsuprii klass 2013-2014

1. oktoobril Põlva Ühisgümnaasiumis toimunud
ÕPILASESINDUSE valimiste tulemusel
osutusid valituks järgmised 13 õpilast
(nimekiri tähestikulises järjekorras):

Taas kord on algamas Tervise Arengu Instituudi poolt
kaheteistkümnendat õppeaastat järjest läbiviidav
konkurss Suitsuprii klass 2013-2014.

Tarvi-Karlos Jens (12.b)
Oliver Jõgeva (12.a)
Eleriin Käo (11.c)
Grete Lokko (11.a)
Maris Lutsar (10.a)
Henry Mandel (11.d)
Maiken Mägi (11.a)
Laura Nagel (7.a)
Rauno Planken (10.c)
Hanna-Grete Rüütli (12.c)

Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamisvastane
ennetusprogramm 4.–12. klasside õpilastele. Konkursi
peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata
suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise
alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat
tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi.
Kõik vajalikud dokumendid konkursil osalemiseks on
kätte saad av ad
ka
Terv iseinfo
vee bile h elt
www.terviseinfo.ee konkursside alt.
Kõikide suitsupriina lõpetanud klasside vahel loositakse välja 15 x 320 eurost auhinda.

Randy Soosaar (11.a)
Marimal Tilk (9.a)
Gabriel Usin (11.a)

Postrikonkurss “Kodu tuleohutuks”
Päästeamet ootab inimesi alates 16. eluaastast osa võtma
postrikonkursist teemal „Kodu tuleohutuks“. Osalemiseks tuleb esitada originaalne hüüdlausega poster, mis
propageerib kodust tuleohutust ning motiveerib inimesi
selle eest hoolt kandma. Postrite saatmise viimane
tähtaeg on 10. november.
Konkursi korraldamisega juhib Päästeamet inimeste
tähelep anu
koduse
t uleohutuse
tähtsuse le.
„Postrikonkursi
eesmärk on suunata inimesi
loominguliste lahenduste kaudu tuleohutuse teemal
kaasa mõtlema. Seekordne loomingukonkurss keskendub
just kodusele tuleohutusele, et inimesed pööraksid
rohkem tähelepanu end ümbritsevale keskkonnale ja
selle ohutuks muutmisele,“ selgitas konkursi tähtsust
Päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist Kädli
Rooste.
Parimate postrite autoreid premeeritakse tahvelarvuti ja
nutitelefonidega. Lisaks peaauhindadele panevad
eripreemiad välja näiteks Tallink, Teletorn, Jääaja
keskus ja Eesti Kunstimuuseum. Väärt auhinnaga
tunnustatakse ka publiku lemmikut. Kõige tabavamaid
töid kasutatakse tuleohutusalases ennetustöös internetilehekülgedel, teavitusmaterjalides ning väliüritustel.
Lisaks korraldatakse parematest töödest näitus, millega
on võimalik üle Eesti tutvuda.
Postrit luues võib inspiratsiooni otsida järgmistest märksõnadest: hooletus suitsetamisel, tähelepanuta jäetud
küünlad, tikud, hooldamata tulekolded ja korstnad,
katkised või vanad elektriseadmed, pliidile unustatud
söök, suitsuandur, tulekustuti.
Töid saab konkursile esitada digitaalsel kujul
aadressile rescue@rescue.ee kuni 10. novembrini (kaasa
arvatud). Osalema on oodatud kõik huvilised alates
16. eluaastast.
Lisainfo
on
leitav
Päästeameti
kodulehel
www.rescue.ee/loominguvoistlus
ja
Päästeameti
Facebooki lehel https://www.facebook.com/paasteamet.
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Uue õppeaasta UNESCO ühendkoolide võrgustik
Septembris said Tallinnas, MTÜ Mondo saalis kokku
UNESCO ühendkoolide õpetajad, et arutada 2013/2014
õppeaasta plaane. http://www.unesco.ee/toimunud-20132014/
17. oktoobril korraldatakse koolides heategevuslik
üritus „Jooksuga nälja vastu“, mille käigus püütakse
tähelepanu puudustkannatavate laste probleemile.
Alatskivi keskkool korrladab 19. - 20. novembril laagri
nendele põhikooli õpilastele, kelle jaoks õppimine ei
kuulu lemmiktegevuste hulka. 21. novembril toimub
Tartu Ülikooli eetikakeskuses filosoofiapäev. Kui
eelmisel aastal oli osalemiseks tarvis lihtsalt kohale
sõita, siis sellel aastal valitakse osalejad välja

fotokonkursi tulemuste põhjal. Fotokonkursi teemaks
"sallivus" ja fotod tuleks esitada juba 15. oktoobriks.

on

ÜRO simulatsioon toimub sellel õppeaastal 28. - 30. märtsil
Tallinnas Pae Gümnaasiumis. Simulatsioonile huvipakkuva
teema leidmiseks korraldatakse peatselt küsitlus õpilaste
hulgas. Enne simulatsioonile sõitu tuleb teha ka kodutöö, nimelt
valmistada ette oma riiki ja identiteeti tutvustav video.
22. - 24. mail toimub traditsiooniline õpilaste teadustööde
konverents, kuhu sellel korral oodatakse põhikooliõpilasi. Lisaks
oma töö ettekandmisele saavad õpilased võimaluse osaleda
maailmahariduslikes töötubades. MTÜ Mondo ja UNESCO ERK
toetavad kirjanduse ja kaasjuhendajatega neid teadustöid, mis
on kirjutatud maailmahariduse teemadel.

Maire Liivametsa lugemised Põlva ÜG-s
Kolmapäeval, 02. oktoobril kogunesid Põlva ÜG aulasse 11.c ja
12.c õpilased ning Põlva maakonna raamatukogutöötajad, et
kohtuda kirjandusuurija ja –
kriitiku Maire Liivametsaga, kes
kõneles teemal „Eesti uuem ja
uusim kirjandus“.
Maire Liivamets töötab Eesti
Rahvusraamatukogu teadus- ja
arenduskeskuses eesti kirjanduse
referendina. Tema tööülesannete
hulka kuulub muuhulgas raamatute lugemine ning sellega seoses
eesti värskemal ilukirjandusel
silma peal hoidmine. Oma mõtteid
loetud raamatutest tutvustab ta
huvilistele kord kuus raamatukogu koduleheküljel rubriigis
„Liivametsa lugemised“, mille võib
leida aadressil http://www.nlib.ee/
liivametsa-lugemised/.
„Liivametsa lugemistega“ alustas
ta 2005. aastal, ajendiks raamatukoguhoidjate mure, et eesti
kirjandust loetakse vähe. On
mõistetav, et ka kõige parema
tahtmise juures ei jõua ei
raamatukoguhoidja ega näiteks
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
kogu ilmuvat eesti ilukirjandust
läbi lugeda, seepärast otsustas
Liivamets oma lugemiskogemusi
jagada kolleegidega, et need
omakorda ärgitaksid eestlasi
lugema eesti kirjandust.
Lektor
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tutvustas

kuulajatele

kirjanduse arengusuundi
1990ndail ja nullindail: postmodernistlikku loomingumeetodit,
uusi teemasid (nn võitjate
põlvkond, äri ja ärimehed, oma
keha müümine, söömishäired,
homoseksuaalsus, enesetapp,
globaalprobleemid, nõukogude
inimene eesti ühiskonnas, eesti
mälu jpm) kirjanduses erinevate
teoste ja autorite näitel, uute
ki rj an i ke põ lv ko n di (dum generatsioon, I-generatsioon),
tehes põgusaid tagasivaateid ka
varasemasse kirjandusse. Eesti
kirjanduse pideva jälgijana
avaldas ta kahetsust mõnede
noorte lootustandvate autorite
kadumise pärast kirjandusmaastikult (nt Hiram). Et ülevaade kuivaks, ühekülgseks ja
vaid nimederägastikuks ei
jääks, luges Liivamets erinevate autorite ajastuomaseid
luulenäiteid.
Et 12. klassi kirjanduskursus
oli ajaliselt ja sisuliselt just
jõudnud eesti uuema ja uusima kirjanduse juurde, siis oli
ülevaade väga omal kohal.
Tean, et konkreetse kohtumise mõjul valisid nii mõnedki
õpilased tutvustatud teoste
seast omale lugemiseks sobiva. Mõned, kes olid õpetaja
soovitusnimestikust juba pasliku leidnud ja lugemisega
alustanud, avaldasid kahet-

sust, et raamatu sisust liig
põhjalik ülevaade anti ja nii ehk
lugemise põnevust vähendati.
Ise soovin kindlasti läbi lugeda
Sass Henno uue raamatu „Homse
maailma kirjanikud“, mis räägib
progejate ehk programmeerijate
elust, tarkvarainseneridest patsiga poiste maailmast, ja Rein Raua
raamatu „Rekonstruktsioon“, kus
vähihaige isa otsib vastust
küsimusele, miks tema tütar
sooritas enesetapu, ja püüab
taastada tütre teekonda.
Annely Hindrikson
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Seenelkäik
Põlva poole hakkasime sõitma hea
tuju ning kuldrenettidest täissöödud
kõhtudega.

17. septembril toimus 10.b klassi
õppekäik seenemetsa, kus meid
juhendas ja haris Tartu Ülikooli
Loodusmuuseumi kogenud bioloog
Külli Kalamees-Pani. Ilm oli õnneks
ilus ning päikseline, kuid pikka
aega metsas viibimise tõttu pidime
ikka soo je ma d ri ide d se l ga
tõmbama.
Õppekäik algas seenekorvide ja pangide tarimisega bussi, mis viis
meid Taevaskoja lähedale metsa.
Olles kohale jõudnud, kuulasime
lühikese loengu seentest ning nende
korjamisest. Meie järgmiseks
ülesandeks oli otsida seeni, mis
oleksid mõnusalt kobedad ning

seenenäituseks sobilikud. Meie
tegutsemise eesmärgiks oli veel ka
seente kohta rohkem teada saada
ning end harida, et seenemetsast
koju saabudes ei tõukaks me heasüdamlikult tatikaid söögilauale,
vaid teaksime, milliseid seeni peab
kupatama ja milliseid võib otse
praepannile visata, mis on maitsev
ja mis on mürgine.
Meie lahke ning abivalmis juhendaja Külli selgitas seente tunnuseid
ning kuidas eristada üht liiki
teistest. Näiteks saime teada, et
kärbseseeni on terve värvispektrumi
ulatuses, varieerudes punasest
roosa ning isegi kollase ja valgeni.
Pärast lühikest sõitu Kiidjärve
looduskooli juures asuva
lõkkekohani kinnitasime keha
kooli sööklast kaasa pandud
maitsva pik nikutoiduga.
Täname kooli kokkasid! Seejärel jätkasime seeneretke
uuel jahimaal, kus mõnes
kohas kasvasid seened isegi
puude ning noorte kändude
küljes.

Pärast pikka ja ka veidike väsitavat
seenelkäiku jõudsime lõpuks ikkagi
koolimajja, kus seadsime koos
õpetaja Urve ja Külli abiga laborilaudadele seenenäituse. Meie
näitust käisid uudistamas paljud
seenehuvilised, sest on nii palju,
mida inimesed seentest ei tea, kuid
mida enda ning teiste ohutuse
huvides peaks teadma. Oli ju meie
näituse seente hulgas kolm surmavalt mürgist seent ning palju mürgiseid ja tinglikult mürgiseid seeni.
Mürgisteks seenteks loetakse tänapäeval ka sooriisikat ja tavavahelikku, mida Põlvamaal toiduks
kiputakse tarvitama. Kõige uhkema
nimega seen meie näitusel oli hirvepähkli-kedristõlvik, aga seenemaailmas on lubatud kasutada ka
selliseid nimesid nagu puugipask ja
kratisitt. Kokku oli meie seenenäitusel 88 erinevat seeneliiki, mis
on kehva seeneaasta kohta päris
kena tulemus.
Suur tänu õpetaja Urvele ning
Küllile ning muidugi Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kelle
rahalisel toel meie üritus toimus.
Katrin Toom
10.b klassi õpilane

Korvid täis, kogunesime uuesti kokku, et seenesaagid üle
vaadata. Tundus, et eelnevas
metsas oli seente mitmekesisus väheke suurem olnud.
Määrasime seeneliike, lõpetasme töölehtede täitmise ning
pidime veel lõkkekoha pinkidele ritta pandud seeneliike
nimepidi ära tundma. Koju
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Haanja looduspargis Vällamäel
10.b klassi õppekäik Haanja loodusparki toimus 23. septembril. Väljusime Edu keskuse parklast kell 12.00
ning kohale jõudsime umbes tunni
aja pärast. Vällamäel ootas meid
Keskkonnaameti Võru regiooni
loodusharidusspetsialist Helen Kivisild, kes viis meiega läbi õppeprogrammi “Pinnamood Vällamäe
matkara jal”. Pärast põgusat
tutvumist rääkis ta meile Haanja
looduspargi kõige - kõigedest, mida
oli kokku seitse tükki. Kõik teadsid,
et Baltimaade kõige kõrgem tipp on
Suur Munamägi (318 m) ning Eesti
kõige sügavam järv on Rõuge Suurjärv (38 m). Saime veel teada, et
Eesti sügavaim org on Kütiorg ning
Eesti suurima langusega jõgi on
Piusa. Asusime Vällamäe matkarajale, mis on Eesti kõige kõrgem
matkarada ja see paikneb Vällamäe
jalamil, mis on Eesti kõige suurema
suhtelise kõrgusega mägi. Matkaraja ääres nägime ka Eesti kõige
vanemat sood. Enne matkaleasumist anti meile kätte töölehed,
kompassid ja kaart. Matkaraja
ääres, niiduservas ja kuusemetsa all
tutvustas giid meile ravim- ja
mürgitaimi. Ühes peatuspunktis
kandsime töölehele absoluutse
kõrguse, milleks oli 240 meetrit.
Seejärel mõõtsime oma pulsi
sageduse ning hakkasime mööda
järsku nõlva Vällamäe kõige

kõrgemat tippu vallutama. Üleval
mõõtsime uuesti oma pulssi, nüüd
oli see palju kiiremaks muutunud.
Kui olime pulsid mõõtnud ja targad
laused vahetanud, pidime määrama
kompassi abil ilmakaared ja kaardi
abil mõõtma absoluutse kõrguse,
milleks oli 303,9 meetrit. Järgmises
punktis tutvustati meile Vällamäe
kuuskesid ja selle punkti kõrguseks
oli 295 meetrit, mis tähendab, et
olime liikunud juba pisut allapoole.
Järgmises punktis oli giid Helenil
põhjust rääkida meile kooreüraskitest ja nende kahjust puudele.

Punktis nimega kõdunemine tutvustas ta meile Eesti kõige vanemat
sood, mille turbalasundi paksuseks
on möödetud 17 meetrit. Tegime
veel peatusi, et kuulata lugusid
Vällamäel elavatest loomadest ja
taimedest. Viimases punktis aga
kõneldi meile Vällamäega seotud
legende. Üks legend oli selline, et
inimesed ei julgenud Vällamäelt
puid raiuda, kuna kartsid, et
Vällamäe puudest ehitatud maja
läheb põlema. Samuti selgitas retkejuht meile erinevusi majandusmetsa
ja loodusmetsa vahel. Nende
suureks erinevuseks on liigirikkus.
Nägime ka uhtorgu ehk jäärakut
ehk tsori. Lõpuks jõudsime raja
algusesse tagasi. Uskumatu, et
paari kilomeetrise ringi tegemiseks
olime kulutanud umbes kaks tundi.
Matka lõpuringis pidi igaüks
ütlema, mida ta oli sellelt matkalt
õppinud. Olime saanud palju uusi
teadmisi! Vällamägi oli väga vahva!
Tagasiteel külastasime veel Hinni
kanjonit, mis on Devoni liivakivis
asuv 20 meetri sügavune, aga üsna
kitsas sälkorg.
Täname Keskkonnaameti spetsialist
Helen Kivisilda, et ta meid Vällamäega sõbraks tegi ning Keskkonnainvesteeringute Keskust, kes
meie õppekäiku rahastas.
Andre Saar
10.b klassi õpilane
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Lambapäev Mõniste muuseumis
Tänapäeval on lastel aina vähem võimalusi tutvuda
meie kunagiste taluloomadega. Enam kui pooled 1. ja
2. klassi õpilastest polnud kunagi lammast oma
silmaga näinud. Seepärast sõitsimegi 1. oktoobril
Mõnistesse lambapäevale.
Õpilastel oli võimalik tutvuda villa teekonnaga lamba
pügamisest kangani. Suurimat elevust pakkuski
kohtumine pärislammastega. Õpiti lamba pereliikmete nimetusi. Vaadati lamba pügamist ning
prooviti ise lambaraudadega tööd teha. Need oli lapse
käe jaoks rasked ning ühiselt leiti, et lamba pügamine
on raske ja osavust nõudev töö.
Edasi järgnes villa kraasimine ja heidest lõnga
ketramine ning korrutamine. Kõike said õpilased ise
proovida. Vokiratta veerema panemine polnudki nii
lihtne, kui esialgu paistis.
Huvitav oli tutvuda lõngade värvimisega looduslike
vahenditega. Oleksime nagu nõia kööki sattunud.
Õues mulksus lõketel kolm suurt pada. Esimesse oli
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lisatud õunamahla, et värv lõngale paremini kinnistuks. Teises värvisime lõnga kaselehtedega ning
kolmandas sibulakoortega. Koju minnes sai iga grupp
oma lõngavihid kaasa.
Värvitud lõnga prooviti aga haspeldada ning kerida.
Selgus, et ka lõnga kerimine nõuab harjutamist.
Seejärel tutvusime kangastelgedel kudumisega.
Huvitav oli süstikut lõimelõngade vahelt edasi-tagasi
saata. Õpilased said proovida ka heegeldamist ning
varrastel kudumist.
Lõpuks valmis igal õpilasel paberil arve järjestades
lamba või kitsekese pilt. Õpetajatele anti aga
ülesandeks pildiraamil ühte värvi lambakesed kokku
voltida.
Oli vahva ja õpetlik päev. Kaasa antud villatupsudest
valmisid järgmisel päeval klassis toredad mustad ja
valged lambad.
Ester Kalder
1. klassi klassijuhataja
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Õppelaager Palupõhja looduskoolis
Käisime siis sellel aastal ka uue klassiga Palupõhjas.
Selgituseks olgu öeldud, et Palupõhja looduskool asub
Alam-Pedja looduskaitsealal keset Laeva sood ning
oleme alates seitsmendast klassist igal aastal mõned
päevad seal laagris olnud. Nii ongi Palupõhja muutunud nagu teiseks koduks. Seoses 10. klassi jõudmisega
on meie klassi tulnud uusi õpilasi ning nende jaoks oli
Palupõhjal käik esmakordne. Laagrist kujunes üks
toredamaid asju, mida üldse klassiga koos teha saab.
Kohale viis meid OÜ Tuulikureisid buss ja oleme selle
eest neile tänulikud. Bussis istujatel oli tore aknast
välja vaadata, teeäärseid raba- ja metsavaateid
nautida ning õpetaja juttu kuulata, aga bussijuhtidele
oli see sõit kehva tee tõttu tõeliseks katsumuseks.
Kohale jõudes hakkasime kohe toimetama. Meid
võtsid vastu looduskooli peremees Robert ja tema
armas ja sõbralik koer Astor, kellele poisid panid
hüüdnimeks Vesipühvel. Palupõhja looduskool on
väga hubane, seal tuleb toimetada keskkonnasõbralikult ja see tundub väga loomulikuna. Vee ja
elektri kokkuhoidmine, toidujäätmete komposteerimine, kuivkäimla kasutamine - kõik see tundus iseenesest mõistetavana. Tegime endale käepaelad
looduslikest materjalidest, need oli nagu looduskooli
piletiteks. Tundsime, et oleme sattunud loodusinimeste keskele. Lehtedest, okastest ja õie kroonlehtedest
sai peaaegu kogu värvispektri kokku panna. Sügis on
väga värviline aastaaeg!
Seadsime sammud metsa poole, kuulsime puhast
puude kohinat ja tundsime meeldivat samblalõhna.
Avastasime end justkui teisest maailmast, keegi oli
me silmad avanud, kõik oli nii rikkumata. Metsamineku hetk oli nii ilus, et tõi naeratuse suule. Kõik
oli vaikne. Vaikus ei ole kunagi päris vaikne. Kui
inimesed suudaksid märgata ja mõista, et lihtsuses
peitub elu võti, oleks maailm palju parem koht.
Õpetaja rääkis meile ravimtaimedest, mida seal
leidus. Mõnda taime me juba tundsime, aga nüüd
saime teada ka nende raviomaduste kohta.
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Õhtupoole, pärast hilist lõunasööki, mille me ise
valmistasime, tuli meile külaline - Veljo Runnel.
Istusime väliklassis, jõime teed ning kuulasime
huviga tema juttu ja salvestatud loodushelisid. Saime
kuulda väga erinevate loomade hääli, näiteks hundiulgu, karu vettehüppamist ja veelind hüüpi. Mõistsime kui erinevaid hääli võivad sama liiki loomad
erinevates olukordades tekitada. Ka tundmatud veeelukad oskavad huvitavaid hääli teha. Veljo Runnel
õpetas meile, kuidas loodusele lähemale pääseda,
kuidas loodust mõista. Õhtu eel tegime mõnusalt pika
jalutuskäigu mööda Emajõe kallast. Õpetajad
rääkisid vahepeal, aga see ei tundunud õpetamisena.
Mõtisklesime üheskoos luhtade ja vanajõgede üle.
Looduses toimus vilgas elutegevus, endast andsid
märku konnad, linnud ja putukad. Nägime rebase
jälgi ja maha murtud linnu jäänuseid. Õhk oli soe ja
see pani unustama, et kätte on jõudmas sügis.
Kaasikust läbi kõndides tekkis tunne nagu viibiksime
mõnel loodusmaalil. Töölehtede täitmise otsustasime
edasi lükata …

Kui hämardus, tegime lõkke üles. Õhk oli muutunud
päris jahedaks, kuid tuli soojendas. Taevas oli täis
tähti, nägime linnuteed ja igasuguseid tähtkujusid.
Kahju, et looduskooli seina sees suvitavad nahkhiired
olid juba lõuna poole lennanud, vaid pabulad olid
neist maha jäänud. Õhtusöögi tegimegi lõkke ääres,
grillisime vorste ja banaanist laevukesi šokolaadiga.
Tegime ka pärmitaigent ning tokisaiu küpsetades
mõtisklesime pärmseente elutegevuse üle. Olime
õuesõppimisest juba väsinud ning lõõgastav oli
lihtsalt istuda, lõket vaadata ning ööhääli kuulata.
See oli justkui kvaliteetaeg oma uute ja vanade
klassikaaslastega suhtlemiseks. Head kaaslased, kes
kõik olid väga sõbralikud, abivalmid ja ülimalt
hoolivad, muutsid laagri täiuslikuks.

Õhtusse kuulus ka traditsiooniline saunaskäik.
Selleks tuli puid raiuda ja ATV-ga vesi sauna vedada.
Öö oli vaikne ja rahulik. Paljud poisid magasid õues
püstkojas. Seal oli mõnus, sest lõke soojendas.
Esimene ärkaja, Karlis, vaatles Emajõe ääres
erinevaid linde, naaritsat ja kahte mootorpaadiga
sõitvat meest. Kui õues maganud poisid hommikul
tuppa jõudsid, olid tüdrukud juba neljaviljapudru
valmis keetnud ja võileivamaterjali lauale seadnud.

arvasid, et tahvelarvutid ja loodus ei taha üldse hästi
kokku sobida, kuid elame tehnoloogia ajastul ja
püüame toime tulla. Teine osa õpilastest aga arvas, et
arvuti abiga ise loodust uurida on palju põnevam kui
kedagi kuulates. Ülesanded olid huvitavad, aga
keerulised. Tegime vigu, aga vigadest õpitakse.

Järgmisel päeval läksime rabasse õppima. Teekond
Selli-Sillaotsa matkarajale oli pikk ja kaetud terava
killustikuga, hea seltskond päästis surmast.  Alguspunktis ootasid meid IT-mees ja Helle Kont Tartu
Keskkonnahariduse Keskusest, kes jagasid meile
tahvelarvutid, millega oma õpinguid jätkasime.
Tahvelarvutist saime pidevalt jälgida oma asukohta,
üldse osutus see tõhusaks vahendiks. Kindlates raja
punktides avanesid küsimused, millele vastamiseks
tuli kasutada nii loodust kui ka arvutit. Natuke
rohkem oleks tahtnud ümberringi uudistada, aga pidi
tahvelarvutit valvama. Suuretüki tornis unustasime
kõik oma arvutid ära ja lihtsalt nautisime kaunist
vaadet sügisootuses Laeva soole. Osad õpilased

Koju (looduskooli) jõudes olime näljased nagu hundid.
Üldse oli päris raske see kolmekümnele inimesele
söögivalmistamine ja pärast nõudepesu ning koristamine. Hea, et toimkonnad olid ära jagatud, saime ka
üksteist abistada. Õnneks tulid kõik toidud hästi
välja, eriti maitsev oli õunakook. Õpetaja Anneli
käest tuleb retsepti küsida!
Raske uskuda, et nii lühikese aja jooksul saab endale
juurde nii palju uusi teadmisi ja kogemusi! Laager
osutus lihtsalt vaimustavaks. Palupõhjale tasub alati
tagasi minna. Ootan juba järgmist laagrit, loodan, et
see ikka tuleb.
Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele, toredale
seltskonnale, Helle Kondile Tartu Keskkonnahariduse Keskusest, Robert Oetjenile ja meie kallitele
õpetajatele.
10.b klassi õpilaste muljed koondas klassijuhataja

Joonistusvõistlus “Sport ja mina”
Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis, ajakiri Täheke, Eesti
Kergejõustikuliit ja Eesti Tennis 100 kuulutavad välja 4-12
aastaste laste joonistusvõistluse "SPORT ja MINA"
Juba kaheksandat aastat järjest toimuva rahvusvahelise
joonistusvõistluse teemaks on sel aastal "Sport ja mina".
Sulle meeldib sporti teha? Milline spordiala on kõige
lahedam? Kes on sinu lemmiksportlane?
Osale joonistusvõistlusel ning saada oma pilt sportimisest,
erinevatest spordialadest ja lemmiksportlastest.
Erinevates tehnikates fantaasiarikkad joonistustööd on
oodatud hiljemalt 14. oktoobriks 2013 aadressile:
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Rävala pst 4
10143 Tallinn
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Joonistuste tagaküljele märgi trükitähtedes autori nimi,
vanus, kool ja klass või lasteaed ja rühm ning töö pealkiri
(kui on). Kui tööl on olnud juhendaja, siis ka juhendaja
nimi.
Saadetud töid ei tagastata.
Parimatest töödest valmib 2014. aasta lauakalender ning
valitud töödest avame aasta lõpus näituse Euroopa Liidu
majas.
Oma lemmiktööd valivad ja eripreemiad annavad välja
Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikud, ajakiri
Täheke, Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti Tennis 100.
Lisainfo: www.europarl.ee ja
www.facebook.com/EPIOEestis

