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Direktor kiidab
väga hea õppeedukuse eest 2012/13. õa I veerandil järgmisi õpilasi:
2.a klass: Karl Oliver Kurusk, Elisabeth Pehk, Artur
Johannes Prangel, Caroly Viljamaa;
2.b klass: Hendrik Kink, Priit Leppik, Marie Helena Luude,
Indrek Nemvalts, Sirelin Petersell, Mia Kristin Prozes,
Anna Maria Rõõmus, Katleen Schmeiman;
3.a klass: Uko Hiid Laine, Siim Lepp, Priit Luuk-Luuken,
Kattrina Raudhein, Kevin-Vladimir Soots, Rainer Vana;
3.b klass: Erki-Erik Kaupmees, Samuel Kolsar, Karolin
Laanjõe, Markus Lina, Aleksandra Must, Ranno Rahasepp,
Jan Markus Salum, Samanta Suitsik, Triinu Vijar, Markus
Villako;

4. klass: Kristin Kivioja, Johanna Laanoja, Kerten Matto,
Indra Liz Nemvalts;
5.a klass: Robin Põvvat, Karoli Villako;
5.b klass: Maarja Kongi;
6.a klass: Hanna Maria Laane;
6.b klass: Jessike Koort, Carmen Piirsalu;
6.c klass: Maria Johanson;
7.a klass: Triin Mirjam Tark;
7.b klass: Annabel Jaamaste, Helle Leis, Kelly Mattus;
8.a klass: Mirjam Juhandi;
8.b klass: Lota-Loviisa Rohtla, Hanna Maria Rüütli.

hea õppeedukuse eest 2012/13. õa I veerandil järgmisi õpilasi:
5.a klass: Robert Birnbaum, Kris-Ly Kannik, Helena Kink,
Katariina Kinnunen, Karolin Lepiku, Kairiin Märtson, Sten
Naruson, Liis Peddai, Ruben Pütt, Lizette Raudnagel;
5.b klass: Raimond-Eric Jaanus, Brigita Kahre, Stella
Katškan, Eliise Kohala, Kris-Norman Lavrikov, Getter
Lepp, Greg-Mattias Murumets, Laura Noormets, Brenda
Ojatamm, Jaanika Seli, Laura Sinkartšuk, Gendra Vahtra;
5.c klass: Kadi Sudomoikina;
6.a klass: Mark Robin Kalder, Karina Kaldvee, Laura Koitsaar, Gregor Kulla, Liisbeth Michelson, Regle Raadik, Kerli
Rand, Krissandra Rebaste, Kristina Eliisa Sulaoja, Karmen
Zeiger, Gerryt Teos;
6.b klass: Brigita Joosing, Herti Juhandi, Cornelia Kivi,
Katriin Kottisse, Andrea Kuzilov, Joosep Miina, Laura
Nagel, Arned Parman, Laura Pendla, Märt Pilliroog, MarieAliise Pruus;
6.c klass: Eedi Jäger, Marken Järv, Rutt Kahre, Laura-Liis
Kütt, Merilyn Lill, Kelli Nurm, Mathias Rebane, Taniel
Sermat, Kadi Siilbek, Alfred Timmo, Teele Utsal, LiisaMaria Valvik;
6.d klass: Karl Jürgen Pall;
7.a klass: René-Kristjan Jüriöö, Kristo Kooskora, Karina
Käo, Isabel Padumäe, Kristin Protsin, Andra Rahasepp,
Krister Vasser, Vairi Visnapuu;

7.b klass: Egert Aalde, Pilleriin Koor, Kristin Kukli, Villu
Serv;
7.c klass: Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, Triin Kikas,
Triin Mägi, Mari-Mall Puksa, Antti Raaliste, Criselle
Tennosaar;
8.a klass: Rando Hinn, Vanessa Järv, Grete Kase, Delis
Kruustik, Jordan Lavrikov, Joonas Selgis, Marimal Tilk,
Johanna Treier, Iris Tähema, Taisi Utsal, Peter Gabriel
Änilane;
8.b klass: Elerin Helde, Merit Kollom, Kätlin Koosapoeg,
Marten Moro, Hanna- Katre Plato, Markus Pruus, Johanna
Rüütli, Martin Tint;
9.a klass: Jürgen Adamson, Kerli Kaine, Richard Kolsar,
Deelia Kuusnõmm, Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Hanna
Lattik, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris Lutsar,
Getter Matto, Sille Pragi, Crislyn Puik, Roland Pütsepp,
Terje Russka, Stella Rõbakov, Liis Urman, Katre Vares;
9.b klass: Kärt Kamja, Karlis Kevvai, Karin Kivisild,
Iveete Leht, Karin Orgulas, Janet Ostra, Hardi Põder,
Silver Schmeiman, Birgit Vana;
9.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Reti Patrail, Grete
Sikk;
9.d klass: Lauri Käo.

maakonna koolide murdmaateatejooksu võistlustel edukalt osalenud õpilasi:
10. oktoobril 2012. a toimusid Oraval Põlva maakonna koolide murdmaateatejooksu võistlused.
1.-3. klasside arvestuses saavutas Põlva ÜG II võistkond 11. koha (Birgit Rammo, Mia Kristin Prozes, Priit
Luuk-Luuken, Stenn Kirss) ning I võistkond 12. koha (Karoli Laanjõe, Katarina Randhein, Kevin Tühis, Markus
Lina).
4.-5. klasside arvestuses saavutati II koht (Karoli Villako, Kairiin Märtson, Karol Ari Krimses, Kaimar Pihlapuu).
6.-7. klasside arvestuses 4. koht (Laura Nagel, Teele Utsal, Egert Aalde, Reimo Taavi Lõbu).
8.-9. klasside arvestuses II koht (Johanna Treier, Marimal Tilk, Elar Vanahunt, Peter Gabriel Änilane).
10.-12. klasside arvestuses I koht (Jaanika Kopli, Kristi Raias, Taavi Tilgre, Maiko Kiis).

Põlva linna hariduspreemia pälvinud õpetajaid:
5. oktoobril tunnustas Põlva linnavalitsus õpetajate päeva puhul kõiki Põlva linna pedagooge kutsudes nad osa saama ansambli Zorbas kontserdist „Tund Kreeka muusikaga“.
Üritusel anti üle selleaastased Põlva linna hariduspreemiad. Põlva ÜG kuntsiõpetuse õpetaja Anneli Kaasik pälvis
tunnustuse kategoorias Põlva linna aasta noor õpetaja ning bioloogiaõpetaja Urve Lehestik kategoorias
Põlva linna aasta õpetaja.
Palju õnne kogu koolipere poolt!

Televiktoriin—Looduse tark

Oli vihmane ja juba sügist kuulutav
varahommik, kui Põlva Ühisgümnaasiumi noored eesotsas kooli
direktori ja kooli esindava võistkonnaga Tallinnasse TV 3-e poole
sõit ma ha kk asi d, osale ma ks
üle-eestilisel koolide-vahelisel televiktoriinil nimega „Looduse tark“.
Teekond Tallinnasse kulges üpriski
lõbusas meeleolus. Algul olid õpilased muidugi veel veidi uimased,
kuid peale vahepeatust ja hommiku-

kohvi oldi juba üsnagi
erksad. Sõidu ajal võeti
muidugi ka päris mitu
lõbusamat
viisijuppi
üles, et lauljad saaksid
oma hääled lahti laulda.
Olles jõudnud sihtkohta hakkas kõigil
juba
vaikselt
närv
hinge pugema, kuid
sellest oldi üle ja asjasse suhtuti
ülima positiivsuse ja lõbususega.
Kui kõigil saates osalejatel jumestaja
juures oli käidud, võis saatesalvestus
alata. Saatejuhiks oli Ivo Linna, kes
oma arvamusavalduste ja vahemärkustega publiku meelt lahutas.
Algus tundus pisut nutune olevat,
kui Tapa Gümnaasium üsna mitme
punktiga juhtima läks, kuid peale
koduste ülesannete, ehk peale tantsu
ja laulu esitamist, läksime juhtima.

Kooli külastas Kalju Saks
Esimese veerandi lõpul külastas kooli ja kinkis
mälestuseks köite oma pedagoogiliste artiklitega
filosoofiadoktor Kalju Saks.
Kalju Saks töötas meie koolis 1952-54 saksa
keele, loogika ja psühholoogia õpetajana,
1954-60 õppealajuhatajana. Hiljem siirdus
Tartusse, töötades esialgu õpetajana sealsetes
keskkoolides ning 1968-85 pedagoogikateadlasena.
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Sealt edasi läks kõik kui lepase
reega, tänu PÜG-i tublile võistkonnale. Kus võistkonnaliikmed
Anne Serv ja Anneli Oru ning võistkonnakapten Hans Leisiga (kes tegi
kaptenitevoorus puhta töö) tõid
PÜG-le võidu seisuga 11:16 Tapa
Gümnaasiumi noorte üle ja seejärel
ka edasipääsu veerandfinaali.
Kokkuvõtvalt oli osalemine
“Looduse targa” televiktoriinil
PÜG-i noortele väga edukas, kuna
me ju ikkagi võitsime. Minu arvates
oli see väga meeldiv kogemus, kuna
saime näha milline on elu kaamera
taga ja kuidas üks saatesalvestus
algusest lõpuni toimub.
Kohtumiseni veerandfinaalis. EDU!
Elina Tobreluts
12.c klassi õpilane

Õpetajate päev
5. oktoobril tähistati meie koolis õpetajate
päeva. Nagu juba traditsiooniks on kujunenud, andsid õpetajad oma võimu abiturientidele üle juba 4. oktoobri pärastlõunal.
Kuna õpetajate tänavuseks stiiliks oli
„araabia“, siis panid 12ndikud meie õpetajad proovile erinevates ülesannetes, mis
puudutasid Araabiat. Näiteks tuli neil ära
tunda
mitmeid ehitisi ning araabiakeelseid väljendeid. Samuti võttis sõna uus direktor Sander Mandel, kes teatas, et tänu
pingelisele eelarvele tuleb hakata õpetajate
palku kärpima.

Noored õpetajad

päev lõpetada ning õpetajatele nende võim tagasi anda.
Kuid seegi ei toimunud lihtsalt niisama. Nad pidid
meile, kaheteistmendikele, tõestama, et neile sellest
päevast ka midagi meelde jäi. Nii pididki õpetajad oma
kõhutantsuoskusi demonstreerima ning vastama hulgale
küsimustele, mis puudutasid araabia kultuuri. Õpetajad
olid sel päeval tublisti õppinud ning väljusid kõigist
ülesannetest auga.
Õppealajuhatajad - Gete Meekler
ja Anett Numa

Direktor - Sander Mandel

Õpetajate päev ise kulges meeldivalt. Kõigil abiturientidel oli võimalik ise proovida, mida tähendab
õpetamine ning ehk said nad palju parema ülevaate sellest, millega meie õpetajatel iga päev
tegeleda tuleb. Olles ise pidanud tunde andma ka
näiteks viiendale ja kuuendale klassile, pean
tunnistama, et ei olnud see nii väga lihtne midagi.
Päeva võib lugeda igati kordaläinuks. Olen kindel, et
kõik abituriendid nautisid seda päeva kogu südamest
ning õpetajateltki on olnud kuulda vaid positiivset
vastukaja.
Greta Pentsa 12.c klassi õpilane
Fotod: Greta Pentsa 12.c ja Kevin Käo 12.a klass

Samal ajal, kui abituriendid suuremat osa meie
kooliperest harisid, ei istunud ka meie päris õpetajad niisama. Nemad olid sel päeval õpilaste rollis
ning viibisid araabia-teemalistes tundides. Näiteks
õppisid nad paremini tundma Araabia kultuuri
ning samuti oli neil kõhutantsutrenn ning köögis
valmistati traditsioonilisi araabia rahvustoite.
Päeva lõpuks kogunesid abituurium ning meie
õpetajad taas aulasse, et selleaastane õpetajate
Number 3 (52)
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Tahan Sulle öelda...
Sügisvaheaja esimesel päeval
20. oktoobril toimus aulas taas etluskonkurss TAHAN SULLE ÖELDA.
Tänaseks on oma sõnumit kuulajaile
jagatud juba tosin korda. Kohal oli palju
varasematel aastatel osalenuid, samuti
ka uustulnukaid Põltsamaalt, Viljandist, Võrumaalt Haanjast ja pealinnastki. Kokku registreeris esinejaid meie
üritusele 19 juhendajat 12 erinevast
koolist. Lõpuks jõudsid neist kohale
siiski 28 etlejat. Kõige rohkem esinejaid
( kaheksa) oli meie oma koolist.
Päev algas rahvamuusiku Heino
Tartese lõõtspillilugudega. Pärast
„Ukuaru valssi” ütles tervitussõnad
kooli direktor Koit Nook ja siis kõik
algaski ikka nii, nagu traditsiooniks
välja kujunenud. Kõige noorem vanuseaste (4.-6. kl) esitas oma luuletuse ja
proosapala, siis järgnesid keskmine
vanuseaste (7.-9. kl) ning etlemise
lõpetasid gümnasistid.
Kõige nooremaid esinejaid oli seekord
üheksa. Neist kolm Jan-Mattias Kottise
ja Mette-Marit Rehemets Põlva Keskkoolist ning Getter Dolgošev Orava
Põhikoolist valiti žürii poolt parimateks.
Jan-Mattias paistis silma eriti julge ja
omapärase esinemisega paludes žüriilt
humoorikalt andestust, et luuletuse
lugemisel võtab kasutusele talle omase
„isikliku rütmi”. Selleks võttis ta rütmi
löömiseks jalagi appi. Küllap nii ta žürii
ära võluski. Mulle isiklikult meeldis
Jan-Mattiase omaloomingu palast
„Kuidas ma kohustusliku kirjandusega
maadlesin” sõnum, et kui väiksest peale
näed, kuidas terve pere muudkui
raamatuid neelab, siis iseenesest
mõistetavalt loeb raamatuid poegki.
Getter Dolgoševi omaloomingulisest
luuletusest jäi kõlama mõte: „Kui netiühendus katkeb ja see rutiin sulle pinda
käib, siis kordki elus sa mõtled, et
raamatut lugeda võiks“.
Väärt sõnumi eest andsime Getterile
meie raamatukogu eripreemia, sest
oleme Heliga mitu korda tunda saanud,
mis juhtub siis, kui elekter raamatukogus kaob.
Kõige rohkem esinejad (üksteist) oli

seekord keskmises vanuseastmes .
Nagu eelmiselgi aastal oli kohal
Krootuse põhikooli poiss Patrick
Laansalu, kes publikut naerutas
katkendiga Berti päevikust. Meenub,
et eelmisel aastal andsime talle
raamatukogu preemia. Mullu edastas
Patrick Jaan Rannapi proosapala
„Kuidas ma sain rühmapäevikusse
kiituse” kaudu kuulajaile sõnumi
raamatute õigeaegse tagastamise
kohta raamatukogule. Seekord jäi
Krootuse kooli õpilane teiseks ja
esimese koha vääriliseks tunnistati
Andrus Punt Tartu Raatuse Gümnaasiumist. Andrus oli konkursil juba
vana tegija. Kokku on ta osalenud
neljal aastal järjest. Kahel korral
(2009, 2012) on teda valitud publiku
lemmikukski. Sel korral jagas ta seda
Liisa Hõbega Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumist. Andrust
juhendab Raatuse kooli raamatukoguhoidja Eha Valge, kes on meie kooli
vilistlane ja kirjutab ise luuletusi.
Endisele koolile tõi ta kingiks kaks
oma luulekogu. Kolmandaks jäi Maris
Lutsar meie koolist. Marist juhendas
õpetaja Annely Hindrikson. Õpetaja
Annely juhendatavad etlejad on
ennegi näidanud oma head esinemisoskust. Eripreemia pälvis seekord veel
Orava põhikooli õpilane Diana Illak
hea repertuaari valiku ja esituse eest.
Meie koolist etlesid keskmises vanuseastmes peale Maris Lutsari veel
Robert Kannik, Lota-Loviisa Rohtla ja
Lauri Käo. Õpetaja Maia Punaku kasvandik Robert on minu jaoks uus leid,
sest ta pole varasematel aastatel meie
konkursil käinud, aga tundub, õpetaja
valik on olnud õige. Robertist saab
kord hinnatud sõnakunstnik. Maia on
hästi tabanud tema karakterit ja teab,
millist repertuaari valida. Ütles ju
žürii tööd juhtinud Tartu Kroonuaia
Kooli õpetaja Katrin Luts etluse lõpus
kokkuvõtet tehes, et tähtis on eakohase repertuaari õige valik. Etluses
on tähtis, et mõistetaks esitatavat
teksti. Mind üllatas aga Lauri Käo
edasiminek võrreldes eelmise aasta
esinemisega. Hea näide sellest, kui
õpilane on ise asjast huvitatud.

Koostöös juhendajaga suudetakse siis
palju.
Õpetaja Merle Pintsoni õpilane LotaLoviisa Rohtla ilmestas oma esitust
viiuli mänguga. Taoline võte andis palju
kaasa ja žürii tunnustas seda, kuid seekord jäi terviklikkusest vajaka. LotaLoviisal on kahtlemata potentsiaali ja
läbilöögivõimet edaspidistel konkurssidel.
Minule kuulajana jättis esitus sügava
mulje, sest viiulipala sobis väga hästi
proosapalalt luulele üleminekuks.
Soovitan säärast võtet teistelegi, nagu
õpetaja Merle Pintsoni juhendatav
kasutas.
Vanemas astmes oli üheksa osalejat.
Võitjaks tuli seekord pealinna Jakob
Westholmi Gümnaasiumi neiu Liisa
Hõbe, kes viis kaasa veel ka eripreemia
parima omaloomingu eest. Ka meie
kooli etlejatel Kadi Kaarsalul ja Timo
Otsingul (juhendas õp Maia Punak) läks
hästi. Kadi tõsise ja süvenenud
esitusega jäi teiseks ja Timo jagas Tartu
Hugo Treffneri Gümnaasiumi neiu
Heneli Ristisaarega III-IV kohta.
10. klassi õpilasele Timo Otsingule oli
sellel konkursil esinemine esmakordne
ülesastumine. Tore, et koolil on uus
tõusev täht Timo näol. Mäletan, aastaid
tagasi nautisin nii nimekaim Timo Palo
esinemisi. Vanema astme eripreemia
särava klassika esituse eest viidi taas
Tartusse. Preemia saaja Eliisa Ülevain
H. Treffneri gümnaasiumist luges
A. Puškini raamatust „Jevgeni Onegin”
Tatjana kirja Oneginile.
Rõõm on tõdeda, et mitte kunagi varem
pole olnud meie konkurssidel esinemas
nii palju noormehi. Tuleb välja, et poisid
peavad samuti etlusest lugu.
Korraldajana teeksin ettepaneku
osalejatele kinni pidada reglemendistesitatu pikkus ei tohiks ületada 7 minutit. Ka peaks etleja publiku viimasele
reale kuuldav olema.
Tänavust etluskonkurssi TAHAN
SULLE ÖELDA toetasid Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp ja
Põlva Ühisgümnaasium. Kõigile võitjaile, eripreemia saajaile, juhendajaile ja
abilistele kingiti eesti kirjanike väärtteoseid.
Õpilasetlejate riigikonkurss
toimub 8. veebruaril 2013
Kostiveres Harjumaal, kuhu
läheb maakonda esindama
Kadi Kaarsalu 11. klassist.
Kadit juhendab õpetaja Maia
Punak.
Tiia Ojanurm
Põlva ÜG raamatukogu juhataja
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Veerandi lõpp Sagadis ja Lahemaal
ärkama ja mõnele
oli see eriti raske,
sest paljud olid
hilisööni
üleval
olnud. Kell kaheksa
saime
restoranis
hommikusööki süüa
ning kella üheksaks
olid kõigil kotid
pakitud ja alustasime teed Palmsesse,
kus
Looduskeskuses
näidati
filmi Lahemaast ja
räägiti meile Lahemaa arhitektuurist
Meie 9-ndike reis Sagadisse algas pika
bussisõiduga, mille jooksul olid meil
kõigil kõhud tühjaks läinud. Esmalt
Sagadi mõisa jõudes kostitati meid
väga maitsva lõunasöögiga restoranis.
Peale lõunasööki saime tutvuda oma
elamispaiga - võõrastemajaga, mis oli
hubane, mõnus ja ruumikas. Jagasime
toad ära ja seadsime end sisse.
Kuna ilm oli vihmane ja külm, siis
osutus Metsamuuseum, mis oli meie
järgmiseks külastuspaigaks, väga
sobivaks. Metsamuuseumis saime
esmalt vaadata ja kuulata metsa
tähtsusest. Hiljem sai igaüks töölehed,
kus pidi ära arvama erinevate puude
lõhnu, kompimise järgi ära tundma
puude osi, koostama teema kohase
luuletuse ja ära tundma puude lehti need ülesanded nõudsid palju mõtlemist ja koostööd.
Järgmiseks tutvustati meile Sagadi
mõisa, mis paelus meid oma suursuguse ja uhke väljanägemise poolest
nii seest kui väljast. Väga meeldis
meile kuulata ka Sagadi mõisas elava
kummituse - Musta Daami legendi.
Peale mõisa külastamist oli meil
lõkkeõhtuni aega, mille sisustas igaüks meelepäraselt, kas toas istudes,
väljas jalutades või Sagadi mõisa aeda
uurides. Kella seitsme ajal süütasime
lõkke ja hakkasime grillima vorste ja
vahukomme. Vihma küll tibutas, aga
me ei lasknud sellest end häirida.
Peale lõkkeõhtut oli meil võimalus
minna sooja sauna, mida enamus
meist ka ära kasutas. Kuna päev oli
olnud pikk ja seiklusterohke, siis
olime me kõik väga väsinud ja ei
teinud peale televiisori vaatamise
enam midagi.
Järgmisel päeval pidid kõik vara üles
Lk 5

ja selle arengust. Palmse mõisa sisse me ei
läinud, kuid väikese
ringi ümber hoone mõisa
aias tegime ikka.
Edasi liikusime Eesti
kõige põhjapoolsemasse
punkti
ehk
siis
Purekkari neeme poole.
Enne kohale jõudmist
tegime väikese peatuse,
et näha jääajast siia
jäänud
hiiglaslikku
rändrahnu,
JaaniTooma Suurkivi, kõrgusega 7,6 meetrit. Muidugi tekkis himu sinna
otsa ronida, aga kuna rahn oli tohutult suur ja järsk siis kellelgi see ei
õnnestunud.
Hommikul enne sõidu alustamist

Sagadi mõisast, panid kõik endale
kummikud jalga, sest Purekkari
neemele minnes võisid jalad märjaks
saada. Kohale jõudes nägime ilusat
vaatepilti nii rannalt merele kui ka
vastupidi, sest neem oli päris pikk ja
viis kaldast kaugele. Päris neeme otsa
paljud ei läinudki kuna tuli läbida
veetõke. Julgemad proovisid selle
ületada, kuid mõnelgi jäi kummiku
pikkusest puudu ja nende jalad said
märjaks. Mõnel tekkis idee jalanõud
üldse ära võtta ja paljajalu edasi
liikuda. Tagasi tulles olid päris
mitmel kummikud veega täidetud, aga
see ei seganud kedagi, kuna vahetusjalanõud olid kõigil olemas. Neemel
puhus ka kohutavalt tugev tuul ning
kõik olid õnnelikud, kui said tagasi
sooja bussi.
Enne viimasele üritusele minekut oli
meil lõunasöök Viinistu restoranis.
Kui kõigil kõhud täis, liikusime edasi
Viinistu kunstimuuseumisse. Tolleks
ajaks olid paljud juba väsinud, aga
see ei takistanud kedagi ja kõik
pildid said vaadatud, kommenteeritud ja uuritud. Esindatud oli enamus
meie Eesti kunstnikest.
Meie kahe päevane retk Lahemaale
sai läbi ja asusime kodu poole teele,
õhtuks olime jälle Põlvas tagasi.
Oleme tänulikud Põlva Metsaomanike Seltsile ja nende juhatuse
liikmele Tarmo Leesile, kes kirjutas
projekti ja on kandnud hoolt, et noori
loodusele lähedale viia ning loodusharidust edendada. Põlva Metsaomanike Seltsi poolt korraldatud

reisid meie kooli õpilastele on
muutunud nüüd juba traditsiooniks.
Liis Urman ja Terje Russka
9.a klassi õpilased

COMENIUSEGA Montemillettosse
Nädal enne koolivaheaega oli kolmel
8.a klassi tüdrukul: Vanessal, Taisil
ja Irisel võimalus oma inglise keele
oskust täiendada Lõuna Itaalia
väikelinnas Montemilettos.

Väljasõit Tallinnasse algas pühapäeval tund peale keskööd. Kõik olid
üpris ärevil. Peamiselt sellepärast,
et ükski õpilastest polnud varem
Itaalias käinud ning ka sellepärast,
et mõned meist lendasid lennukiga
esimest korda. Kõigepealt suundusime Saksamaale Münchenisse, et
sealt edasi Itaaliasse lennata. Lend
oli pikk: kõigepealt kaks ja pool
tundi Saksamaale ning sealt edasi
kohe Itaaliasse suunduvale lennukile. Lend Napolisse kestis natuke üle
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ühe tunni. Kohale jõudes pidime natukene ka
Napoli kõrvetava päikese all istuma, kuna Türgist pärit õpetajad ning
õpilane polnud veel
kohale jõudnud. Lõpuks
saabusid ka nemad.
Järgnes tunnine bussisõit
Montemilettosse.
Osad meist leidsid aega
ilusa maastiku imetlemiseks, osad aga lihtsalt tukastamiseks. Montemilettos kohtusime kohe
oma „kasuperedega“ ning sõitsime
oma uutesse kodudesse. Kohale
jõudes saime aru, et itaallaste
lemmiktegevus on söömine, sest niipea kui uksest sisse astusime hakati
meid kohe toitma. Paraku ei suutnud me pooltki serveeritud toitudest
ära süüa, sest olime pikast lennureisist väsinud. Viisakusest sõime
nii palju, kui suutsime.
Õhtul läksime välja ning kohtusime
sealsete noortega. Õhtu lõppedes
külastasime pitsa-restorani kus
igale lauas istunud inimesele (meid
oli umbes 8 ühe väikese laua taga)
telliti hiigelsuur pitsa. Meie, haprad
eesti tüdrukud, ei suutnud pooltki
ühest pitsast ära süüa, kuna see oli
lihtsalt hiiglaslik. Itaallased aga
sõid ilma pingutuseta terve pitsa
ära ja oleks söönud veel pealegi.
Järgmisel päeval oli äratus varajane, sest oli vaja minna ju kooli.
Olime tundides ning tutvusime
õpetajate ja teiste õpilastega.
Hommikune aeg oligi meie jaoks
seotud erinevate tegevuste ja üritustega koolis ning peale lõunat külastasime erinevaid tuntud kohti:
Napolit, Pompeid ning käisime ka
poodlemas, sõime jälle seda hiigelpitsat ja vaatasime niisama ringi.
Itaallased ise olid väga toredad ja
südamlikud aga natuke äkilised ja
väga temperamentsed. Ainuke
probleem oli nendega suhtlemine,
kuna nad pole just kõige osavamad
inglise keele kõnelejad. Kuidagi me
igatahes suheldud saime, osaliselt
kehakeele abil.
Viimasel õhtul oli meil „kasuperede“
ning õpetajatega väike lahkumispidu. Õhtu lõpp kujunes väljas ooda-

tust emotsionaalsemaks. Peaaegu
kõik nutsid ning kallistamist oli
väga palju. Kallistati neid kellega ei
olnud isegi pilke vahetatud, nüüd
aga tundusid kõik sõbrad. Hommikune äratus oli varajane. Juba kell 3
öösel tuli buss, mis meid lennujaama viis. Tagasilend tundus
lühem. Vastupidiselt Itaalia soojale
ja päikselisele ilmale võttis meid
Tallinnas vastu tuuline ja vihmane
sügisilm.
Kindlasti jääme me neid päevi veel
kauaks meenutama: hiigelsuured
pitsad, järsud mäed ja need temperamentsed inimesed. Itaalias oli
ilus, aga miski ei ole parem kui
kodune Eestimaa.

Järgmine Comeniuse projektikohtumine saab toimuma juba
detsembrikuu alguses. Seekord
saavad õpilased kuuest erinevat
riigist kokku Saksamaa väikelinnas
Graftingis.
Iris Tähema jaVanessa Järv
8a klassi õpilased

Päev Pärispea poolsaarel
Neljandal oktoobril asus meie
klass mereökoloogiat õppima
Pärispea poolsaarele, kus
vaatlesime erinevaid veelinde, merd ja nautisime
värsket mereõhku.
Sõit algas kell 8.00. Võtsime
endaga kaasa ka Tartu
Kivilinna G ümnaasiumi
11. loodusklassi. Sõit jätkus
ja juba ennelõunal jõudsime
sihtkohta. Seal liitus meiega
staažikas bioloogiaõpetaja
Linda Metsaorg, kes terve
päeva jooksul rääkis meile
Pärispea poolsaare elust ja
olust. Tema juhendamisel
siirdusime mereäärsesse
linnuvaatlustorni. Seal tegime läbi linnuvaatlustoru tutvust laululuikede,
erinevate partide ja haigrutega, nägime ka
roo-loorkulli. Edasi suundusime Viinistu külasse,
kust üle mere paistis 4,5 kilomeetri kaugusel olev
Mohni saar koos tuletorniga.
Järgmiseks peatuspaigaks oli Pähkneeme. Õpetajad tutvustasid meile mereelustikku. Matkasime
mööda rannikut märjas liivas, kandes ise raskeid
kummikuid. Pähkneemel täitsime gruppides
Läänemere projekti rannikuvaatluslehti. Igal
grupil oli oma ülesanne. Meie grupp uuris karpe,
leidsime üles kõik Läänemeres elavad karbid.
Teised grupid tegelesid vetikatega, õistaimedega,
lindudega, prügiga jne. Rannas oli huvitav

merelõhn, mis oli tingitud kaldale uhutud vetikatest,
näiteks põisadrust.
Kolmandast peatusest kujunes meie reisi tipphetk. Olime
suundunud Purekkari neemele ehk mandri - Eesti kõige
põhjapoolsemasse paika. Kõigepealt sõime kõhud täis ja
seejärel juba retk kõige-kõige tippu. Jalutada tuli umbes
900 meetrit mööda kitsukest rada, meri ei olnud terve tee
jooksul kaugemal kui 5 meetrit. Neeme tippu jõudsid
vaid need, kellel olid jalas kummikud, aga isegi kummikutega said jalad märjaks. Päike soojendas mõnusalt ja
me ei lasknud tujul langeda. Lõuna poole tagasi sõites
tegime veel linnuvaatluspeatuse Eru lahe ääres, kus oli
päris rikkalik linnuelu.
Viimane peatus enne koduteele
asumist tehti Kasispea külas JaaniTooma suurkivi juures. Jaani-Tooma
suurkivi on tõeliselt gigantne rändrahn, mille ümbermõõduks on peaaegu
30 meetrit ja kõrguseks üle 7 meetri.
Päev möödus lõbusas meeleolus merd
tundma õppides. Mul on hea meel, et
saime klassiga koos Läänemerd
avastada ja uusi teadmisi koguda.
Täname meie õppepäeva juhendajat
Linda Metsaorgu ja Keskkonnainvesteeringute Keskust!
Tiina Ilves
10.b klassi õpilane
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