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17. septembril 2014 toimusid Põlva maakonna koolide 6.-9. klasside neidude ja noormeeste jalgpalli 

meistrivõistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi noormehed saavutasid I koha. Võistkonda kuulusid Morris Jallai, Reigo Käis, Marvin 

Liblik, Kristofer Kiudorv, Reimo-Taavi Lõbu, Ranno Liivago, Egert Aalde, Kevari Ploompuu, Silver Sütt, Ants-Ander 

Kähr. 

Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukud saavutasid II koha. Võistkonda kuulusid Ave-Lii Laas, Sirly Sõmerik, Kristin 

Kukli, Karolin Krikunov, Lota-Liisa Lehe, Andra Rahasepp, Liisi Anete Mark, Crisella Tennosaar, Grete Lõiv. 

18. septembril 2014 toimusid Põlva maakonna koolide 10.-12. klasside neidude ja noormeeste jalgpalli 

meistrivõistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi noormehed saavutasid I koha. Võistkonda kuulusid Oskar Naarismaa, Janar Kopli, 

Helander Vist, Raivo Rudissaar, Egert Roodes, Klaus-Peeter Rüütli, Jaagup Zupping, Mihkel Muld, Henry Mandel, 

Hannes Käärik. 

Tüdrukud saavutas II koha. Võistkonda kuulusid Margret Help, Reti Patrail, Hanna Lattik, Kerli Plado, Grete Sikk, 

Liisbeth Sütt, Grete, Kellamäe, Britt Ojamets. 

Direktor kiidab 

jalgpalli meistrivõistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

26. septembril toimus Eesti Koolispordi Liidu valikorienteerumise võistlus Saarjärvel. Põlva Ühisgümnaasium     

saavutas põhikoolide arvestuses II koha, kaotades ühe punktiga Põlva Põhikoolile. 

Individuaalarvestuse tulemused: II koht Samuel Kolsar, II koht Johanna Laanoja, II koht Kelli Nurm, III koht Birgit 

Russka, 4. koht Evely Ostrov, 4. koht Kairiin Märtson, 4. koht Helle Leis, 5. koht Karoliina Kets, 5. koht Hanna Lora 

Traagel, 5. koht Getter Matto, 6. koht Villu Serv, 6. koht Laura-Liis Kütt. 

Põlva Ühisgümnaasium sai Orienteerumisliidu koolide aktiivsuse karika. 

Õpilasesindus 2014/2015. õa 

30. septembril 2014 toimusid Põlva 

ÜG õpilasesinduse valimised. Sel   

korral on õpilasesinduses 14 liiget, 

sest 13. ja 14. kohal olevad kandidaa-

did kogusid võrdse arvu hääli. 

ÕE uue  ko o sse i su  e s ime se l             

kokkusaamisel valiti õpilasesinduse 

president, asepresident, õpilaste    

esindajad ja nende asendajad         

õppenõukogusse ja hoolekogusse.  

Õpilasesindusse osutusid valituks järgmised õpilased 

(tähestikulises järjekorras): 

Palju õnne uutele liikmetele ja arukaid otsuseid! 

Ees- ja perekonnanimi Klass 

Ander Adamson 12a 

Marken Järv 8d 

Brigita Kahre 7b 

Eleriin Käo – esindaja õppenõukogus 12c 

Grete Lokko 12a 

Henry Mandel – president 12d 

Laura Nagel – asendusesindaja õppenõukogus 8a 

Rauno Planken 11c 

Markus Pruus 10c 

Hardi Põder 11b 

Helin-Helle Ristimäe – asendusesindaja hoolekogus 10a 

Jakob Roots 10b 

Randy Soosaar – asepresident 12a 

Maarja Villako – esindaja hoolekogus 12a 
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Võõrkeelikute uus õppeaasta 

Nii nagu juba tavaks on saanud alustavad võõr-

keeleõpetajad uut õppeaastat ühisüritusega.       

Seekord otsustati proovile panna meie värske    

gümnaasiumi aasta õpetaja tiitli pälvinud            

kolleeg Liia Vijand. Viimase juhtimisel toimus                   

03. septembril õuesõppe ajaloo tund Rosma linna-

mäel. Linnamäe vallutamisega olime lootusetult 

hiljaks jäänud ja arheoloogilisteks kaevetöödeks  

vajalikku varustust polnud meil samuti kaasas. See 

eest oli meil aga oma isiklik giid, kelle etteastet  

nautisime kõik ning aasta õpetaja tiitli proovieksam 

sai Liial läbitud kõrgemal tasemel. Kui tund lõppes, 

siis avastas nii mõnigi kolleeg kahetsusega, et     

seenekorv oli koju ununenud. Pilvikud olid end 

samblast just nagu meie tulekuks välja sirutanud. 

Loodame, et nad rõõmustasid nädalavahetusel teisi 

seenelisi. Peale ajaloo tundi jagati suvemuljeid ja 

kooliaasta alguse mõtteid ühises sünnipäevalauas. 

Kuna suvi jätkus septembrikuus veel täie hooga ja 

soe ilm kutsus õue, siis võtsid võõrkeeleõpetajad   

10. septembril ette veel teisegi õuesõppe tunni.    

Sedakorda võõrustas meid tuntud käsipallikuulsuse 

ja oma kooli vilistlase Mait Patraili kodutalu. Mikko 

talu nime all tegutsev turismi- ja puhketalu pälvis 

sel aastal vabariigi presidendi poolt kauneima kodu 

tiitli. Juba kaugelt hellitasid silma mitmekümne 

sordiga õieilu pakkuvad daaliapeenrad, mille vahel 

tundsid end koduselt oma majakestes kanad–kuked. 

Talu perenaine Anneli Patrail tutvustas meile oma 

koduümbrust väikese ringkäiguga ning pakkus ka 

omatehtud leiba ning väga maitsvat puraviku      

salatit. Perenaine ei olnud kade oma retsepte ka    

meiega jagama. Nüüd on võimalik kõigil huvilistel 

maitsvate hõrgutiste valmistamine juba ise ära      

proovida. Külaskäigust jäi hinge soe tunne. Tõdesime, 

et sellise kodutalu omamine nõuab suurt tööd ja vaeva 

ning tiitleid ei jagata niisama. 

Võõrkeelte ainekomisjoni nimel Ülle Sarapik 
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PPB ehk päris põnev bioloogiatund 

Seened on ühed väga erilised organismid. Näiteks 

pärmseened – annad neile eluks vajalikud tingimused 

ja nemad puhuvad sul õhupalli täis! Seevastu aga 

mõned seened nagu valge- ja roheline kärbseseen ei 

taha üldse  sõbrad olla, vaid eritavad meie vastu   

surmavat mürki. Seened võivad väga kasulikud olla, 

kui vaid osata neid õigesti kasutada. 

Bioloogia praktikumis tegime väga põnevat ja meid 

kõiki üllatavat katset, mille ülesandeks oli vaadata ja 

jälgida, millises keskkonnas saavad pärmseened   

elada kõige paremini. Mis juhtub siis, kui panna   

erinevate temperatuuridega (20⁰, 40⁰, 60⁰ ja 70⁰)   

veepudelitesse pärm ja suhkur ning sulgeda see   

õhupalliga? Pärmseened peaksid hakkama suhkrut 

krõbistama ning selle käigus süsihappegaasi        

eraldama, mis hakkaks omakorda õhupalli paisuta-

ma. Aga kas ikka alati hakkab? 

Kõige suurem õhupall oli 20 minuti möödudes        

40- kraadise veepudeli peal – järelikult pärmseened 

„töötasid“ seal ikka väga tempokalt! Nõutult         

vaatasime 70- kraadise temperatuuriga pudelit, kus 

õhupall oli vajunud lihtsalt longu. Ei aidanud siin ka 

sõnaline ergutamine, sest kuumus oli hävitanud   

elusad pärmirakud lihtsalt ära! Kurb igatahes.     

Lõpuks saime aru, et pärmseenel on vaja teatud    

elutingimusi oma väärika elu elamiseks. 

Kahetunnine praktikum möödus aktiivselt            

toimetades, isegi vahetund läks meelest! Katse     

juures kujunes kõige keerukamaks paarikümne   

minuti jooksul püsiva temperatuuri hoidmine. 

Toreda katse kirss tordil oli aga „5“ tubli töö eest. 

Kertu, Märt, Margit, Liisbeth,Paul Marten ja Herti 

8.a klassi õpilased 

Armas etlushuviline! 

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu koostöös emakeele-

õpetajatega kutsub taas Põlvasse etluskonkursile    

„TAHAN SULLE ÖELDA…”  

Saame kokku 14. korda. 
 

18. 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. 
 

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 14. 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          

16. oktoobriks. 

Korraldustoimkonna nimel 

Tiia Ojanurm 

Põlva Ühisgümnaasiumi raamatukogu juhataja 

mailto:tiia.ojanurm@polvayg.edu.ee
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Täpselt 18. septembril kell 12.00 väljus 10.b klassi 

buss meie esimesele õppekäigule „Eesti kõige-kõige“, 

mis hõlmas endas nii Vällamäe matkarada, kui ka 

Hinni kanjonit. Enne teele asumist sõime kooli     

sööklas kõhud täis ning seejärel võis meie tagasi-

hoidlik päev looduse seltsis alata. 

Võtsime sihikindlalt suuna Vällamäe matkaraja poole, 

mis jäi Haanja loodusparki, kuhu sõita oli oma jagu. 

Loksudes bussis, jõudsime me siiski lõpuks kohale. 

Bussist väljudes, võttis meid soojalt vastu Helen    

Kivisild, kes oli meie giid järgmised 2-3 tundi. Kätte 

jagatud töölehed, kaardid ja kompassid olid meile 

abiks ja õppematerjaliks edasisel matkarajal. 

Matkarada koosnes kokku kolmeteistkümnest     

punktist, mis kõik kokku oli omaette katsumus.    

Raskeim neist oli aga Vällamäe 5 punkt, Vällemäe 

jalam, millest tuli üles ronida kuni punkti 6, mis   

kandis nimetust Põdra einelaud. Tippu jõudes tagus 

pulss mitukümmend pulsilööki kiiremini, kui ta tegi 

seda mäe jalamil. Olime küll kurnatud ja mõned lausa 

upakil maas lehtede sees, kuid me võtsime ennast 

kokku, et viia lõpule see, mis oli juba alustatud. 

Rajal saime loomulikult teada ka uut ning huvitavat. 

Näiteks seda, et Vällamäe kuused on umbes 130 aasta 

vanused. Päris hämmastav! Meie sõbralik giid Helen 

tutvustas meile ka mõningaid Vällamäe matkarajal 

kasvavaid ravimtaimi, milleks olid näiteks angervaks, 

vaarikas, kortsleht ning teeleht. Kuid mis köitis mind 

kõige rohkem oli see, et ka liblikatel on oma            

territoorium.  

Kuid nüüd siis „Eesti kõige-kõige“. Saime teada, et 

Haanjamaa on tulvil „Eesti kõige-kõigest“ ning ta  

kannab oma rekordiomaniku tiitlit mitmete Eestimaa 

looduse tippmarkide osas. 

Siin paikneb kõrgeim mäetipp Suur Munamägi (318 

m), suurima suhtelise kõrgusega kuppel Vällamägi 

(84 m), sügavaim veekogu Rõuge Suurjärv (38 m),  

kõige kõrgemal asuv veekogu    

Tuuljärv (257 m), suurima languse-

ga jõgi Piusa (213 m), sügavaim 

ürgorg Kütiorg (kuni 70 m) ning 

kõige paksema turbakihiga soo  

Vällamäe raba (17 m). 

Kui olime Vällamäe matkaraja   

edukalt läbinud ning meie giidiga 

peatse kohtumiseni jätnud, sõitsime 

me kogu grupiga meie viimasesse 

paika, milleks oli Hinni kanjon. See 

Eesti sügavaim liivakivisse uurista-

tud liivakivipaljand on 15-20 m   

sügavune ja 300 m pikkune        

järskude nõlvadega sälkorg. 

Kaunis vaatepilt lummas kõiki ning me läbisime selle 

paarisaja meetri pikkuse laudtee silmapilkselt,       

vähemalt tundus nii. Liivakivisse oli kritseldatud   

nimesid, märke ja sõnu, mis jätsid üsna müstilise 

mulje. 

Kokkuvõttes oli see päev tegus ja täis uusi tarkusi, 

mida nüüd tulevikus on hea kasutada. Suured tänud 

lähevad meie vahvale giidile Helen Kivisillale, meie 

geograafia õpetaja Krista Unterale ning meie vastu-

pidavale klassijuhatajale, kallile Jaagule. Täname 

Keskkonna Investeeringute Keskust, tänu kellel see 

õppekäik teoks sai. Loodame, et selliseid vahvaid   

õppekäike loodusesse saame me teha koos oma      

klassiga veel ja veel. 

Merit Kollom 

10.b klassi õpilane 

Õppekäik “Eesti kõige-kõige” 
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Muusikapäev “Kuula” 

1. oktoobril tähistati rahvusvahelist muusikapäeva 

„Kuula“.  

Sel päeval kutsuti inimesi kuulama ja keskenduma 

muusikale kõikjal Eestis. Muusikapäeval toimus Eesti 

Muusikanõukogu eestvedamisel ühe päeva jooksul üle 

147 tasuta lühikontserdi 37 erinevas linnas ja asulas 

üle Eesti, kontsertide kogupikkus on kokku 93 tundi ja 

programmis astub üles enam kui 680 muusikut. 

Põlva Ühisgümnaasiumi õpilastel ja õpetajatel oli     

võimalus osa saada kontserdist, kus esinesid Eesti     

tippmuusikud Toomas Nestor vioolal ning Urmas Vulp 

viiulil. 

Aitäh suurepärase kontserdielamuse ees! 

Jooksuga nälja vastu 
23. septembril algusega kell 12.30 kogunesid 

vaatamata külmale ja vihmasele ilmale Põlva 

ÜG tublid maratonijooksjad linna staadionile, et 

juba teist korda osaleda üritusel “Jooksuga nälja 

vastu”. Selle jooksuga toetatakse organisatsiooni 

Save the Children algatust pöörata tähelepanu 

nälga kannatavatele lastele. 

Koostöös Eesti Toidupangaga kutsuti õpilasi ja 

õpetajaid aitama Põlvamaal vaesuses elavaid 

lapsi ning annetama neile erinevaid maiustusi. 

Miks just maiustusi? Kuna sageli annetatakse 

erinevaid kuivaineid ja soolaseid toiduaineid, 

harvemini maiuseid, aga lapsed tahaksid vahel 

ka midagi magusat... Ja lapsed teavad, missugu-

sed maiustused on kõige paremad … 

Aitäh armsad õpilased ja õpetajad kõigi nende maiustuste eest. Koostöös Eesti Toidupangaga jõuavad need 

kindlasti õigetesse kätesse. 

Aitäh, et hoolid! 
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Seekordne õppeaasta algas meie kooli õpilastele väga informatiivselt ning silmaringi arendavalt. Kõigil        

huvilistel oli võimalus osaleda konverentsil, koolitusel ning loengul. Sealt said noored teada uut ja huvitavat. 

See kõik, mida noored kuulsid, õppisid ning nägid tuleb ainult kasuks edaspidises elus. 

Noorte tegus kooliaasta algus 

Idee24 projektikoolitus Tallinnas 

Kas sul on häid ideid, mida soovid teiste inimestega jagada, kuid ei 

tea, kuidas neid teostada?  

See võimalus oli loodud just eeskätt sellistele noortele. 

13. ja 14. septembril toimus Tallinnas Rae vallas Peetri koolis       

projektikoolitus Idee24, mida korraldati Euroopa Noored projekti  

raames. Noored üle Eesti tulid kokku Tallinnasse, kus kõigil oli ühine 

eesmärk—leida omale idee ning hakata kirjutama projekti. Noori  

juhendasid Kristi Jüristo ning teised igati Euroopa noortega seotud 

inimesed. Nende kahe päeva vältel said noored omale uusi tutvusi 

ning see oli igati väärt koolitus, mille peaks läbima iga noor, kellel on 

super idee, kuid ei tea, mida edasi sellega teha. Meie koolist võttis 

osa Idee24 koolitusest Rauno Planken Põlva Ühisgümnaasiumist ja 

Kairi Parson Viluste Põhikoolist. Siinkohal tahame kiita korraldajaid 

ja Peetri kooli kokkasid, kes meid kahe päeva jooksul toitlustasid! 

Fotode autor: Kairi Parson 

Õiglase kaubanduse loeng 

Kust on pärit kohv ning millised riigid on kohvi peamisteks 

tootjateks? Kas Sa teadsid, et kakao peamisteks kasvatajateks 

on Lääne - Aafrika riigid ning selle kasvatusest elavad ära    

ligikaudu 14 miljonit inimest, kuid arvatakse, et umbes 2      

miljonit on neist lapsed? Just sellistest huvitavatest teemadest 

käis meile, 10.c ja 11.c klassile rääkimas 18. septembril MTÜ 

Mondo Fairtrade International esindaja Eestis Jaanus Välja. 

Jaanus rääkis, et paljud meie igapäevased tarbekaubad nagu 

kohv, kakao, riis, suhkur on pärit erinevatest arengumaadest. 

Sageli ei arvestata seal kaubandusreegleid ning seetõttu on  

talunikud sunnitud müüma oma saaki väga madala hinna eest, 

mis ei kata isegi tootmiskulusid. Nendel peredel pole seepärast 

võimalik maksta laste kooli eest või minna arsti vastuvõtule. 

Need on mõtlemapanevad teemad, kuid me ise selle peale tihti 

ei mõtle, kuigi tegelikult peaksime. Saime sellel loengul teada, 

kuidas tegelikult kõik seoses õiglase kaubandusega toimib. 

Loeng oli põnev ning täname Jaanus Väljat, kes meile oli      

lahkesti meile õiglasest kaubandusest rääkima. 

Jaanus Välja (MTÜ Mondo Fairtrade International) 

Foto autor: Rauno Planken 

LYV (League of Young Voters Noortekonverents 

19. septembril käisid kolm meie koolinoort Lauri Käo, 

Kevin Kallivere ning Rauno Planken Tallinnas      

Estonian Business Schoolis (EBS), kus toimus      

konverents, mis keskendus noorte huvihariduse ning 

aktiivsuse tõstmisele. Üle Eesti olid kokku tulnud 

noored, et arutada ühiselt teemadest, mis pakuvad 

noortele huvi ning on olulised Eestis kui ka Euroopas. 

Konverentsil astusid üles erinevad külalised, näiteks 

Tallinna Ülikooli professor Anu Toots, kes rääkis . 

meile valimisea langetamisest. Konverentsi esinejate-

le järgnesid erinevad töötoad: 

Eesti Töötukassa (Noortegarantii, noorte tööturule 

sisenemine); 

Sallivus ühiskonnas vähemusgruppide suhtes 

(Eesti LGBT Ühing); 

Aiesec (projektid, praktika ja vahetusprogrammi 

võimalustest välismaal); 
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Geeks on Wheels 

1.oktoober toimusid Põlva Ühisgümnaasiumi 7.-12. kl reaal-

klasside õpilastele uue tehnoloogia tunnid  projekti Geeks on 

Wheels raames.  

Geeks on Wheels projekt toimus juba neljandat korda. Selle    

käigus külastasid noorte organisatsiooni MUG liikmed (MUG.ee 

ehk Microsoft User Group on tudengite poolt loodud organisat-

sioon, mis ühendab aktiivseid tehnoloogiahuvilisi noori ning  

Microsofti)  Eesti erinevaid koole ning jagasid noortega oma 

teadmisi ja vaimustust IT vastu. Nädala jooksul külastati kuut 

kooli ning tutvustati kõige uuemat ja vingemat tehnoloogiat.  

Projekt on olnud väga edukas ning siiani on teadmisi jagatud 

juba üle 4000 õpilasele. 

Tarkavara laboris tutvustati noortele kuidas paremini       

kasutada ära erinevaid programme koolitöös. Jagati kasulikke 

nippe nii õpilastele kui ka õpetajatele.  

Riistvara laboris võeti arvuti lahti ja prooviti aru saada sel-

lest, millest see imevidin, mida kõik kasutavad, ikkagi koosneb.  

Programmeerimise laboris näidati noortele, et program-

meerimine on huvitav ning nõuab loogilist mõtlemist. 

Demolaud oli uudistajatele üles pandud aulasse. Välja oli   

pandud palju tehnikavidinaid – sülearvuteid, tahvelarvuteid ja 

erinevaid telefone. Demolaua inimesed tutvustasid erinevaid 

tooteid ja näitasid, millised on hetkel kasutusel olevad tipp-

tooted.  

Xbox võistlusel said noored peale laboreid tantsida ja          

liigutada ennast Xboxi mängukonsooli juures. Parimatele ja 

vastupidavamatele jagati auhindu.  

Päeva lõpetas Skype in the Classroom koolitus õpetajatele. 

Seal osalesid õpetajad kõikidest koolidest, keda selle nädala 

jooksul külastati ning samuti Tallinna Skype kontor.  

Päev oli täis põnevust ja uusi teadmisi!  

Aitäh projekti läbiviijatele! 

SENT (ettevõtluse temaatika, majandus- rollimängu 

stiilis); 

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (seksuaaltervise 

töögrupp); 

TEN (rühmajuhtimine, dünaamika, rollimängud ja 

nende tähtsusest õpilastele info edastamisel); 

MUG Eesti (sotisaalmeedia ohtudest, eelkõige     

sellest, kuidas Facebookis tegutsemine jätab ka 

omamoodi jälje maha); 

ENL (struktuurse dialoog - mis see on ja kuidas seda 

noore kasuks pöörata?) 

Meile meeldis LYV Noortekonverents väga ning       

arvame, et selliseid konverentse peaks olema rohkem, 

kus noored saavad kaasa rääkida ning oma arvamust 

avaldada.  

Seda kõike oli võimalus meil teha projektitundide läbi 

ning meid juhendas õpetaja Florika Kolbakova, täname 

teda selliste võimaluste eest! 

Rauno Planken 

11.c klassi õpilane 

Fotode autor: Mirjam Rausberg 



Lk 8  

Teadlaste öö 2014 

Septembri lõpus korraldas Teaduskeskus AHHAA juba üheksandat korda Teadlaste Öö Festivali (TÖF).       

Tegemist on teadust populariseerivate ettevõtmiste sarjaga, mille tipphetk oli reedel, 26. septembril aset leid-

nud üleeuroopaline Teadlaste Öö. Teadlaste Öö raames toimub üle kolmesaja põneva teadussündmuse nii   

Tartus kui üle Eesti. 

Põlva ÜG õpilased ja õpetajad käisid samuti sellest põnevast üritusest osa saamas ja allpool väljavõtted       

erinevate klasside muljetest.  

Alustasime retke lüpsiroboti vaatamisega Märjal,        

hämmastav oli, et lüpsirobot oli palju väiksem kui      

arvasin. 

Physicumis meeldis sisse piiluda laboritesse, kus nägime 

valgust ja varje, katsed elektriga olid põnevad. Meelde 

jäid lahked inimesed, kes meiega tegelesid. 

TÜ Chemicum oli minu jaoks kõige huvitavam: tehti     

pauke, näidati, kuidas vedelikud reageerivad. Teadus-

teater Chemicumis oli naljakas. 

Tartu Tähetornis lootsin näha, kuidas taevakehad      

liiguvad ja leida tähtkujusid taevast, aga kahjuks oli ilm 

pilves ja seekord see ei õnnestunud. 

Markus Villako 

5.b klassi õpilane 

/…/ Seejärel läksime värskelt avatud füüsikumi, mille 

ees sai tuule ja nööri abil teha hiiglaslikke seebimulle. 

Hoones sees olid erinevad töötoad, kus sai maitsta jäätist 

ja meisterdada õhupallidest endale bass-kitarri. Samuti 

olid seal ka poisid, kes näitasid erinevaid elektriga     

seotud katseid, näiteks pandi muusika elektrileegi sees 

mängima, mis oli väga huvitav. Veel oli seal võimalus 

endale natuke särtsu sisse lasta, puudutades üht lambi-

pirni meenutavat asja. Neid katseid oli üsna huvitav 

vaadata ja kuulata, kuna noorukid olid ise sellest väga 

huvitatud vaatamata sellest, et nad seda  kõike juba  

mitmeid kordi kõigile näidanud olid. 

Daniell Lepp ja Kerli Tootsmann 

11.a klassi õpilased 

/…/ Peale Märja veisekasvatuse katsefarmi käisime me 

TÜ Physicumis ning nägime tudengite poolt korraldatud 

optikaruumi ning euroopiumi “sõrmejälgede” tuvastamist 

gammakiirguse abil, mis oli isoleeritud  pliiga, et muu, 

inimestel tulenev kiirgus sisse ei pääseks. Hiljem       

külastasime ka Chemiumi, kus korraldati palju erinevaid 

katseid, lõpetades parkla-platsil paukgaasiga täidetud 

kilekottide õhkamisega, kus inimkonna vanema põlv-

konna esindajatel kõrvakuulmise säilimine polnud     

garanteeritud. Õhtu lõppedes kõndisime treppe mööda 

Tähetorni, kus tutvusime ajaloolise hoonega. Kahjuks 

tähti vaadelda ei saanud, kuna taevas oli pilves. Kuid 

see-eest olid astronoomid väga lõbusa jutuga. 

Katrin Toom (11.b) ja Toomas Udrik (11.c) 

/…/ Edasi rändasime Füüsikumi, kus tegime auto, mis  

sõitis hiirelõksu jõul. Veel nägime katseid elektriga ja   

valguskiirgusest ning selle peegeldumisest. Keemikumis 

toimunud ”show”-l näidati erinevaid katseid: tehti      

väikene vulkaan, näidati kummikommi põlemist ning 

selgitati meile, miks füüsikutele ei meeldi vesinik ja  

hapnik, kui need kokku panna ning põlev tikk juurde 

pista. Väljas demonstreeriti seda ka kahe 250 l prügi-

kotiga ehk tehti üks kõva pauk, mida oli hästi tunda 

ning mille peale isegi autode signalisatsioonid tööle    

hakkasid. 

Villu Serv ja Sander Tomson 

9.b klassi õpilased 

Reedel, 26. septembril kell 17.00, alustasime oma  

sõitu Tartu poole. Esimesena suundusime Eesti    

Maaülikooli Märja veisekasvatuse katsefarmi, kus 

saime uudistada nii suuri kui ka väikseid lehmi ja 

tutvusime lüpsiroboti tööpõhimõttega. Kuna enamus 

õpilastele farmis olev “aroom” head meelt ei          

pakkunud, siis sõitsime sealt bussiga tagasi Tartu 

linna, kus suundusime Physicum’i, mille uus maja 

avati just selle aasta augustis. Seal meeldis õpilastele 

palju rohkem, sest juba Physicum’i esistel aladel   

saime teha suuri mulle. See käis lihtsalt, pidi nööri 

pistma seebivette ja selle sealt välja võtma, pulgad 

lahti tegema ning ülisuured mullid tulidki. Sees    

nägime ka erinevaid katseid, nt proovisime panna 

kahte metallpulka läbi kahe magneti, üks metallpulk 

läks kergelt läbi, teine mitte. See oli nii, kuna üks 

metallpulk oli alumiiniumist ja teine rauast, raud 

tõmbus magneti külge ning see ei läinud läbi       

magnetite. Oli ka selline huvitav katse, kus kaks  

pudelit olid ühendatud üksteise külge avade pidi ja 

seal sees oli vedelik. Selle põhimõte oli näidata, et kui 

pudel on püstises asendis, siis liigub vedelik aeglaselt 

alla, kuna vedelik surus õhu ühest pudelist teise, aga 

kui pudelit keerutada ning vedelik seal keerlema 

hakkas, liikus see sealt kiirelt teisse pudelisse, kuna 

õhk sai keskelt lihtsamalt läbi minna. Seal oli ka   

töötubasid, millest sai osa võtta. Näiteks tehti      

õhupalli ja nööriga helisid.  

Edasi suundusime Chemicumi, mis oli Physicumi 

kõrval, ning seal toimusid erinevad keemiaalased  

katsed. Inimestele näidati erinevate ainete reaktsioo-

ne ning neid seletati lahti igapäevaste tegevuste abil. 

Kogu etenduse vältel sai näha nii plahvatusi kui ka 

tuld. Mõned katsed olid isegi nii võimsad, et neid 

oleks ohtlik teha sisetingimustes. Seega kõik läksid 

välja, et näha sellist plahvatust, mida oli kuulda üle 

terve Tartu linna. 

Chemicum’ist sõitsime edasi Tartu tähetorni poole.     

Tähetornis oli välja pandud erinevad astronoomilised 

objektid, alustades teleskoopidest, lõpetades päikese-

süsteemi mudelitega. Tähetornis oli ka võimas      

teleskoop, mis on üle 100 aasta vana ja mida          

kasutatakse praegusel ajal vaid huvilistele tähistaeva 

demonstreerimiseks.  Kokkuvõtvalt oli meie pisike 

reis tore ja kõik õpilased, kes kaasas olid, sellega   

rahul olevat. 

Hanna-Katre Plato ja Peter Gabriel Änilane 

10.b klassi õpilased 
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Õpetajate päev 

Põlva ÜG tähistati 3. oktoobril rahvusvahelist õpetajate päeva. Tublid abituriendid võtsid enda peale tundide 

andmise kohustuse ja õpetajatest Pipid osalesid tundides. Päeva alustati hommikvõimlemisega ning seejärel 

askeldati segasumma köögis. Ega see söögi tegemine polnudki nii lihtne - singirullid keeldusid jonnakalt rulli 

minekust ning pitsarullidest tulid hoopiski pätsid, aga maitset ja tuju see ei rikkunud:) Päeva lõppedes said 

kõik Pipid tunnistuse Pipi elukooli eduka lõpetamise puhul.  

Aitäh abiturientidele meeleoluka päeva eest! 

Õppealajuhatajad Pilleriin   

Masing ja Maiken Mägi ning 

direktor Randy Soosaar Noored pedagoogid puhkehetkel 

Pipid hommikvõimlemise tunnis 

Segasumma köögis askeldamas 

Turvameeskond direktoritega 


