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Direktor kiidab 

5. novembril toimusid maakonna 4.- 5. klasside poiste ja tüdrukute rahvastepalli võistlused. 

Põlva ÜG tüdrukud saavutasid IV koha. Võistkonnas mängisid: Samanta Suitsik, Melissa Turba, Kristin 

Kooskora, Kristin Kivioja, Indra Liz Nemvalts, Hanna Lora Traagel, Katleen Schmeimann, Johanna Laanoja. 

Meie kooli poisid said 7. koha. Võistkonnas mängisid: Randel Mathias Lepp, Mihkel Maspanov, Markus Lina, 

Ranno Rahasepp, Erko Vanahunt, Markus Villako, Kevin Keret Ojaste, Reno Meriroos. 

maakoona 4.-5. klasside rahvastepalli võistlustel edukalt osalenud õpilasi: 

Kunstitööde konkursil “Haldjate kokkutulek” edukalt osalenud õpilasi: 

Tallinna Huvikeskuse Kullo Lastelaagri korraldatud konkursil Haldjate kokkutulek 2013 said tunnustatud 

kunstitöö preemia 9.-12. klasside arvestuses Kärt Kamja, Katrin Toom ja Karin Orgulas. Juhendaja õpetaja 

Anneli Kaasik. 

Põlva Ühisgümnaasiumis valmivad pesakastid linnalindudele 

6. novembril kohtusid Põlva Ühis-

gümnaasiumi 7.b ja 7.d klassi õpilased 

kooli aulas tuntud loodusmehe Georg 

Aheriga. Kokkusaamise põhjuseks oli 

asjaolu, et nimetatud klasside õpilased 

hakkavad tööõpetuse õpetaja Voldemar 

Ansi juhendamisel valmistama linnas 

elutsevatele lindudele pesakaste. 

Tegemist on Eesti Tööõpetajate Seltsi 

ja Lehola Keskkonnahariduskeskusega 

koostööprojektiga „Pesakast 2014“,  

mille käigus valmib igas maakonnas 

ühe kooli õpilaste poolt vähemalt        

25 pesakasti. Üks osa pesakaste       

paigaldatakse kooli, muist aga lasteaia 

territooriumile. Pesakastid valmivad 

veebruaris ja ülesse pannakse need 

märtsis 2014. 

Kooli külastanud Georg Aher tutvustas õpilastele, 

milliseid linde linnas kohata võib ja rääkis pesakasti 

ehitajatele lähemalt, missugune peaks üks pesakast 

välja nägema. Selgus, et mitte kõik materjalid ei 

sobi pesakasti valmistamiseks ning pesakasti  

paigaldamisel peab arvestama ka ilmakaari. Uue   

kodu üle saavad aga märtsis 2014 rõõmu tunda      

lepalind, kuldnokk, kärbsenäpp ja tihane. 

Jaana Aedmäe 

huvijuht 
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Õppekäik Taevaskojas 

17. septembril matkasime, meie, 11.b õpilased Taevaskojas. 

Taevaskoda asub Põlvamaal, Taevaskoja külas. Räägitakse, 

et Taevaskoda kuulub Eesti kolme tuntuma vaatamis-

väärsuse hulka koos Suure- Munamäe ja Pühajärvega. 

Taveaskoda- Mida seal nägime? Seal on hüdroelektrijaam, 

mis on huvitav. Allikaveed on Väikese Taevaskoja kaljusse 

suure koopa uuristanud. See on Neitsikoobas, mille suudme 

kõrgus on üle kolme meetri. Neitsikoopaga on seotud        

arvukalt legende. Seal kuduvat kangast imeilus linalakk 

neitsi, kelle kuldtelgede lagin on selgesti kuulda. Näha võib 

teda aga vaid jaanipäeva ööl. 

Emaläte kukkus kahjuks sel suvel kokku, selle asemel olid 

maha langenud puud. Me olime ka kurvad selle üle, allika 

vett siiski jõime. 

Taevaskojas on ka filmi “Viimne Reliikvia” võttepaigad. Seal 

oli ka silt, et seal elab kobras, aga teda meil ei õnnestunud 

näha. 

Taevaskojas saab teha ka palju tegevusi. Kuna seal voolab 

läbi Taevaskoja Ahja jõgi, saab seal käia kanuumatkadel. 

Taevaskojas on matkarada, kus on mõnus     

jalutada, trepid on korda tehtud ja on korrali-

kud sillad. Saab sõita Lonnyga ja käia tõuke-

kelgumatkal ja kohapeal on olemas ka majutus. 

Meil oli väga tore päev klassiga. Me matkasime 

palju ja õpetaja rääkis palju huvitavat. Taevas-

kojas jalutada oli ülimalt hea ja see on väga 

ilus koht. Asja tegi veel lõbusamaks see, et 

mängisime klassiga erinevaid mänge, mida oli-

me mänginud lapsepõlves. Peale paaritunnist 

matka sõitsime koju ning kõik tundusid olevat 

rahul. 

Monika Ojarand ja Karl- Erik Aavik 

11.b klassi õpilased 

Viktoriin “Puhas vesi hoiab elu” 

2013. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks veealase 

koostöö aastaks. 

Keskkonnaameti poolt 13. novembril maakonna 5.-7. klasside        

õpilastele korraldatud viktoriinil „Puhas vesi hoiab elu“ said meie 

kooli 3 võistkonda panna proovile oma veealased teadmised.          

Küsimusi oli erinevatest veega seotud valdkondadest: vesi kui aine, 

vee olekud, põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee               

kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ja selle                

puhastamine. Pärast pingutavat mõtlemist oli vahva vaadata         

õpilasfirma Kolm Põrsakese etteastet, kus demonstreeriti, milliseid 

õpetlike, lõbusaid ning kaasahaaravaid katseid saab teha veega. 

Viktoriinil osalesid 7.d klassist Tuuli Ilus, Selma Rein, Eedi        

Jäger, Jaanus Peeter Rüütli, Marken Järv . 7.b klassist Kadi Siilbek, 

Andre Adamson, Jaanus Arulepp ja 7a klassist Herti Juhandi,     

Laura Nagel, Märt Pilliroog, Andi Rosental.  

Aitäh tublidele õpilastele! 

Õpetaja Maie Karakatš 
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Kalapäev Võrtsjärve limnoloogiajaamas 

8. oktoobril käis 50 õpilast 7. klassidest Võrtsjärve   

limnoloogiajaamas kalapäeval. Teadmiseks – limnoloo-

gia tähendab järveteadust. Bussis oli väga tore, sest 

vanade ja uute klassikaaslastega sai juttu rääkida. Iga-

üks oli pisut elevil, sest päev tõotas kujuneda põnevaks. 

Teaduskeskuses võtsid meid vastu oma ala spetsialistid 

ning pärast lühikest tutvumist jagati kõigepealt meie 

suur grupp pooleks ja õppepäev võiski alata.  

Loodusmajas õpetati kõigepealt meid topiste ja Tartu 

Kõrgema Kunstikooli õpilaste maalitud vitraažide   

kaudu nägema kodumaiste kalaliikide erinevusi küll 

kuju, selja- ja sabauimede kaudu. Seejärel suundusime 

ruumidesse, kus suurtes akvaariumides ujusid päris 

kalad ning püüdsime neid eelneva õpitu alusel ära  

määrata. Täitsime töölehti ning selle käigus sai        

erinevate kalade äratundmine üpris mõistetavaks.   

Tubase tiheda õppetöö järel viidi meid seejärel parvega 

Võrtsjärvele sõitma. Kui mõne aja pärast parvel olles 

tundus vastaskallas olevat väga lähedale tulnud, siis 

meile kõigile üllatuseks oli parvepoisi seletuse järgi  

sinna veel oma 3 km. Samuti sai meile selgeks, et     

järvele minnes tuleb ennast soojalt riidesse panna. 

Lõunasupp ja magustoit söödud, läksime kalapüüdmis-

võistlustele. Algul ei osanud me (eriti tüdrukud) sellest 

midagi arvata, kuid aegamööda sai enamus meist    

hakkama isegi ussikese õnge otsa panekuga, sest ikka 

äärmiselt vahva oli tunne, kui enda püütud kala kaldale 

vupsas. Seda kiljumist ja hüüdmist „Anna mulle karbist 

ussikest!“ kostus ilmselt kaugele. Õpetaja jooksis ämbriga 

muulil ringi, sinna said kogutud püütud ja seejärel    

määratud kalad. (Tegelikult oli kõige koledam kalalt 

konksu välja võtmine, aga eks kaaslased ja õpetajad    

aitasid). Kõige rohkem püüdsime roosärgi ja ahvenaid, 

mis läksid hiljem akvaariumikalade toitmiseks. 

Korraks kogunesime veel õppeklassi, kus meile tutvustati 

kalapüügivahendeid. Saime teada, et õnge nimetatakse 

tegelikult lihtkäsiõngeks ning spinning erineb õngest  

ainult selle poolest, et sellel on lant. No ja palju muidki 

teadmisi. 

Päeva viimaseks katsumuseks oli GPS-idega 1,5 tunnine 

orienteerumine ja selle kaudu ristsõna lahendamine.   

Natuke keeruline oli, aga hakkama saime. 

Oli väga huvitav ja seiklusterohke päev. 

Kellel huvi, võib B-maja 2. korrusel novembrikuu jooksul  

uudistada 7. klassi õpilaste tehtud plakateid, mis        

kajastavad  kalapäeva tegemisi Võrtsjärve limnoloogia-

jaamas. 

Muljeid jagasid 7.a klassi õpilane Laura Nagel ja 

õpetaja Maie Karakatš 

Fotod: Karina Kaldvee 
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Kirjanik koolis—MERCA ehk Merle Jääger 

Kirjanikud kooli päris niisama ei satu. Eks neid ikka 

kutsutakse ja püütakse seejuures kohaletulekut           

ja –olekut pisut ka rahaliselt toetada. Projekt 

„Kirjandustund kirjanikuga“, mis toimib koostöös     

kultuuriministeeriumi, Kirjanike Liidu ja Eesti      

Emakeeleõpetajate Seltsiga, annab selleks võimaluse. 

Projekti abil püütakse lähendada koolinoori tänapäeva 

eesti kirjandusele ja võimaldada kirjanikel oma lugejat 

tundma õppida. Haarasime ettevõtmisest kinni ja meie 

taotlusega arvestati. 

Arutasime, keda kirjanikest tahaksime õpilastele     

tutvustada, valik langes Merca kasuks. Soovisime teda 

tundma õppida kogu eheduses, sest Merle Jäägeris pole 

midagi tavapärast, mõeldes nii tema loomingule,      

isetegemise ja taaskasutamise oskustele, välimusele, 

punkarlusele, näitlejatöödele, kaitseväe ajateenistusele 

tankitõrje granaadiheituri abina ja veel paljule muule. 

Ka ei ole ta teps mitte suu peale kukkunud ning on   

jäänud silma sõnaka otseütlejana, kes end teiste       

inimeste arvamusest heidutada ei lase. Tema elu-

filosoofia pärineb vanaemalt, kes oli talle kunagi      

öelnud: „Ma ei ole l*** ega pea igaühele meeldima.“  

Seda põhimõtet on ta järginud terve elu. 

Hommik pole kunagi olnud Merca „lemmikaastaaeg“. 

Eriti kui on tegemist esmaspäeva ja näitlejatööst vaba 

päeva ehk puhkepäevaga. Oli küll kahju temalt seda 

röövida, aga tihe proovigraafik ei võimaldanud head 

aega leida. Kruus kanget kohvi näpus, astus Merca 14. 

oktoobri ennelõunal aulasse gümnaasiumiõpilaste ette. 

Ta tunnistas ausalt, et pole peensusteni oma esinemist 

läbi mõelnud, kuid ootab kuulajatepoolset küsimustega 

osalemist ning suunamist, et kohtumine kulgeks      

loomulikult. Samas oli ta kaasa võtnud terve hulga oma 

teoseid, et nendes leiduvat noortega jagada. 

Merca alustas oma esinemist setokeelse lauluga. Hiljem 

selgus, et ta oli „kodustanud“ ja „umakeelestanud“ ühe 

Tom Waitsi loo. Tema kare ja kohati katkendlik hääl ning 

sugestiivne esitus lõi kuulajatega hea kontakti. Ta     

alustas kõnelemist lapsepõlvest ning meenutas hea     

sõnaga oma vanaema, kes tema seto-olemisele tugeva 

vundamendi ladunud ja tänu kellele ka 3 keelt – eesti, 

seto, vene – omandanud. Mamma, nii kutsus ta oma    

vanaema, oli pärit kui tuntud lasteraamatust „Vanaema 

õunapuu otsas“. Ta viskas koos lastega tiritamme, nii et 

alusseelik ja sukatripid välkusid, armastas puude otsas 

ronida, korraldas lastele jooksuvõistlusi ja mängis      

nendega sõda. Mamma kujundas tema põhimõtteid. 

Küsimusele, kuidas seto ja punk omavahel kokku käivad, 

vastas Merca, et hästi, üks ei sega teist: „Punk on nagu 

herpes, jääb sulle organismi sisse, lahti tast ei saa.“ Ta 

meenutas muigamisi, kuidas Nõukogude miilits „noppis“ 

ta vähemalt korra nädalas tema silmatorkava välimuse 

pärast üles ja viis jaoskonda ülekuulamisele. Ta olevat 

vahel lausa puudust tundnud, kui pikemaks ajaks rahule 

jäeti. Et igas asjas on nii hea, halb kui õpetlik pool, siis 

leidis ta, et need kohtumised õpetasid teda keerulistes 

olukordades toime tulema ja keeruliste inimestega ümber 

käima, ka siis kui kohati vägivalda kasutati. Oluline oli 

olla rõõmus ja optimistlik. 

Merca on õnnelik, et saab olla loominguliselt vaba, et  

tema rahaline toimetulek ei sõltu teoste avaldamise    

tihedusest ja tiraaži suurusest. „Mulle ei meeldi, kui asja-

del on higi lõhn küljes, nii kirjanduses kui teatrilaval. Elu 

peab olema fun.“ Ta on igapäevatöös teatri „Vanemuine“ 

palgal alates 1988. aastast. Merca lõpetas lavakunsti-

kateedri 13. lennu koos kuulsate kaaslaste Elmo 

Nüganeni, Piret Kalda, Allan Noormetsa, Hendrik    

Toompere, Andres Dvinjaninovi ja mitmete teistega.    

Tema rollide nimekiri on mitmekesine ja aukartust     

äratavalt pikk, osatäitmiste eest on teda auhinnatud 

Panso preemia, Lauteri preemia ja teatriliidu aasta-

preemiatega. Teatrist kõneldes läksid tal silmad särama 

ja lood kentsakatest juhtumistest panid kuulajad         

muhelema. 

Oma viimase aja loomingu on ta koondanud luulekogusse 

„Püha päiv“, mis ilmus 2013. aasta kevadel ja on seto-

keelne. Valikut sellest tutvustas ta ka kuulajatele. Üldse 

on seto keel, bänd, setokeelsed rollid laval, Setomaa   

Mercale väga südamelähedased ja Obinitsas käib ta    

sageli. Vapustava hetke tekitas Merca, kui luges Lembit 

Eelmäele, oma kolleegile ja õpetajale mõeldes murde-

keelse mälestusluuletuse. Pisaraid võis märgata ka tema 

enese silmades. 

Kui algul oli külalisel ehk avanemisega raskusi, siis   

kohtumise lõpus võis noorte ees näha sooja, avalat ja väga 

inspireerivat inimest. Huvilised jäid temaga veel järelegi 

vestlema. Mälestuseks kinkisime Mercale kogumikud 

õpilaste omaloominguliste katsetustega, mille ta tänuga 

vastu võttis, sest on noorte töödest alati vaimu virgutavat 

leidnud. 

 

Annely Hindrikson 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

Foto: Jaana Aedmäe 
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15. novembril oli bioloogia-

huvilistel abiturientidel võimalus 

Tartu Ülikooli Eesti Geenivara-

mus tutvuda põneva geenimaail-

maga.  

Meid võttis vastu molekulaarse 

biomeditsiini doktorant Maris 

Alver, kes kõneles meile kõige-

pealt geenivaramu tähtsusest ning 

ülesannetest, samuti puudutati 

vananemise ja pikaealisuse       

teemat, mille kohta Alver ise    

magistritöö oli teinud ning see-

tõttu teemat väga hästi valdas.  

Geenivaramu üheks ülesandeks 

on rahva tervise uurimine     

vastavate genoomiuuringute 

põhjal, ent peamiseks ees-

märgiks on siiski kogutud     

geneetilise informatsiooni    

analüüsimise teel tagada rahva 

tervise paranemine ning võima-

like haigusriskide vältimine. 

Tänaseks päevaks on kogutud 

juba 51 713 geenidoonori info, 

kes moodustavad ligikaudu 5% 

kogu Eesti rahvastikust ning mis 

on uuringute ja järelduste         

tegemiseks juba üsna arvestatav 

hulk. Geenidoonorite loovutatud 

verest eraldatakse DNA, RNA, 

vereplasma ja valged vererakud, 

mis kõik edasi eraldi uurimise alla 

lähevad. Lisaks uuritakse doonori 

sugupuud, pannakse kirja teda 

ümbritsevad keskkonnategurid, 

elustiil ja samuti doonoril         

esinenud haigused. Seega kindlus-

tatakse maksimaalne doonori   

tervisega seotud info hulk, et    

jõuda just selle inimese probleemi-

de ning terviseriskideni, tulevikus 

ehk ka personaalsete ravimite 

väljatöötamiseni. Loomulikult 

on tagatud kogu esitatud info 

konfidentsiaalsus.  

Nagu eespool mainitud, oli 

juttu ka pikaealisusest. Täna-

päeval on peamisteks tõsise-

mateks eluiga oluliselt lühen-

davateks terviseprobleemideks 

elu jooksul välja kujunenud 

diabeet (II tüüpi diabeet) ning   

erinevad südame- ja veresoon-

konna haigused. Selleks, et eluiga 

aga võimalikult pikk oleks,     

avaldati meile ka pikaealisuse  

saladus: oluline on liikumine,   

tasakaalustatud toitumine, tähtis 

on säilitada positiivsus ja osata 

tõrjuda stressi, omada elus       

eesmärki,  samuti on oluline     

lähedaste ja pere toetus. Pealt-

näha elementaarsed, lihtsad ja 

leierdatud punktid, aga võttes  

arvesse maailma vanimate        

elanikega tehtud uuringuid, 

tuleb välja, et need tõesti  

toimivad.  

Laborant Helja Niinemäe 

juhtimisel tegime ka väikese 

praktilise käeharjutuse,    

selleks oli DNA eraldamine. 

Suhteliselt lihtsate vahendi-

tega sai lõpuks igaüks joogi-

topsi oma isikliku DNA    

ahela. Põhimõtteliselt käis 

eraldamine samamoodi nagu    

laboriski, ent kuna tegemist     

polnud labori steriilse keskkonna-

ga, siis päris tõsisteks uuringuteks 

eraldatud DNA-d kasutada poleks 

saanud.  

Edasi tutvusime biopanga labori-

juhataja Steven Smiti abil geeni-

hoidlaga, kus kogutud geneetilist 

materjali säilitati madalal tempe-

ratuuril (-196°C) vedelat lämmas-

tikku sisaldavates konteinerites, 

niisugustes tingimustes tagatakse 

info kvaliteetsuse säilimine koguni 

mitmekümneteks aastateks.    

Geenivaramu täiustus 2010.aastal 

väga olulise DNA sekveneerimis-

masinaga, mis vähendas oluliselt 

inimeste monotoosset käsitsitööd, 

mis enesestmõistetavalt võis tuua 

kaasa vigu ja suurema saastetõe-

näosuse. Masin suudab ööpäevas 

väljastada ligi 5000 proovi ning 

seega täita kiiremini ka välis-

maiste uurimisasutuste mahukaid 

tellimusi. Tänu sellele saab Eesti 

geenivaramu tagasisidena ka   

rohkem olulist infot geeni-

doonorite analüüside kohta.     

Geeniuuringuid tehakse muidugi 

ka kohapeal, geenivaramu majas, 

seda oma geneetikute poolt.  

Jäime oma külastusega geeni-

varamusse väga rahule. See oli 

isegi huvitavam, kui oodata      

oskasin ning pakkus kindlasti 

edaspidiseks päris korralikult 

mõtlemisainet.  

Katrin Pent  

12.b klassi õpilane 

DNA eraldamise praktikum 

Biohoidlas 

Konteiner ootab geeniproove  

Põnev lämmastikuaur! 
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Seekordsel kirjaniketuuril, mida käisid                   

05. novembril kuulamas ka 12.c klassi õpilased, olid 

koos mitme erineva põlvkonna esindajad. Ekipaaži 

(nii nad end nimetasid) juhtis Maimu Berg, kes on 

lisaks kirjanikutööle olnud pikka aega moeajakirja 

Siluett toimetaja, Soome-Eesti kultuurisuhete    

arendaja, Soome Instituudis töötanud 20 aastat. Ta 

rõhutas oma loomingust kõneldes, et on tõlkinud  

palju ja kirjutanud vähe, millega ei tahaks siin-

kirjutaja päris nõus olla, sest kümmekond romaani-

novellikogu- näidendit tema sulest pole mitte pisku. 

Lisaks on Berg teinud kaastööd ajakirjandusele,   

kirjutanud filmistsenaariume. Rohkem on tema   

loominguga kursis vanema põlvkonna lugejad. 

Karjala päritolu Olev Remsu (kodanikunimega 

Remsujev) on kõige rohkem tuntud reisiraamatute 

autorina, dokumentaalfilmide režissööri ja            

filmidramaturgia õppejõuna. Tema sõnul on teda 

enim kasvatanud Emajõgi, botaanikaaed, Supilinn, 

Treffner ja Tartu Ülikool. Kõik tema reisid on alguse 

saanud Supilinnast. Ta armastab siiani palju ringi 

kolada ning tema tegevuste ampluaa on olnud väga 

lai: Remsu on püüdnud madusid, kitkunud umb-

rohtu, puid lõhkunud, maad parandanud, töötanud 

giidina ja toimetajana erinevate ajakirjandus-

väljaannete juures. Lisaks arvukatele reisikirjeldus-

tele on koostanud ka reisikirjanduse manifesti, mida 

ta kuulajatele tutvustas. Remsu vastandas selles 

reisihuvilised, kes ajavad taga tühja tuult, ja kodus-

olijad, kodu ülistajad. Ta püstitas ka küsimuse, 

kumb oli enne, kas reis või reisikiri. Ja vastas sellele 

ise: kiri (kirjatähed) olid enne, seejärel hakati       

reisima. Remsu tõdes, et reisivale kivile sammal ei 

kasva, mille kinnituseks aukartust äratav nimekiri 

külastatud maailma paikadest:  Mehhiko, Baikali-

äärne, Lichtenstein, Moskva, Tahiti, Tonga, Pariis 

jpt. Väidetavalt on ta maailmale tiiru peale teinud. 

Birk Rohelendu tutvustades osutas Maimu Berg talle 

kui geeniasjatundjale, kolumnistile, noorsoo-

kirjanikule ja luuletajale. Esmaspäevaõhtuti kohtab 

teda ERRi 2. kanalil „Jüri Üdi klubi“ vedamas. Et 

Rohelend on kirjutanud ka ballaade, mis on harv 

juhus eesti kirjandusmaastikul, siis oli see üks    

põhjus, miks Maimu Berg ta enda meeskonda valis. 

Rohelend ise kõneles, et on alati teinud ka n-ö päeva-

tööd, et leiba lauale saada, sest teoste müügist     

saadavad honorarid ei võimalda perel väga hästi ära 

elada. Ta on töötanud näiteks aeroobika- ja         

spinningutreenerina, reklaamidele ideid kirjutanud 

ehk copywriter´i ametit pidanud. Spordipisik olevat 

tal tekkinud endaga süsteemselt tegeledes. Ta      

jutustas, et ta kasvas ja teda kasvatati nohikuna, 

õhtud möödusid laua ümber süües, mis lõpuks avaldas 

tugevat mõju kehakaalule. Praegu saab ta endaga  

hästi läbi. 

Birk Rohelend jõudis kirjutamise juurde traagilistel 

asjaoludel. Pärast hea sõbra ootamatut enesetappu ei 

suutnud ta 1,5 aastat endaga toime tulla. Ta hakkas 

oma tunnetest kirjutama, raamat kujunes väljundiks, 

et leinata ja murest vabaneda. Oma teoseid ise-

loomustab ta kui süngeid ja äraspidise psühholoogiaga 

raamatuid. Ta on kirjutanud nii romaane, novelle kui 

lüürikat, filmistsenaariume (nt „Nurjatud tüdrukud“). 

Ta jumaldab nürimeelseid tegevusi, sest need          

võimaldavad loomingule paremini keskenduda.       

Loomine on tema sõnul kohati väga üksik, lausa       

eremiitlik tegevus, kus teose lõpetanuna tavaellu 

naastes avastad, et elu toimib siiski, meist               

sõltumatult. 

Mis on kirjandus? Olev Remsu, tõdes, et ei oska sellele 

vastata. Küsimusele peakski jätma vastamata, et    

igaühel oleks selleks võimalus. Miks peaks keegi     

oskama kirjutada? Sest see on kunst ja nõuab oskusi. 

Päris nii ei ole, et „kõik oskavad kõike“. Birk näiteks 

täiendas oma stsenaristioskusi sõltumatus teatrikoolis 

Drakadeemia. 

Et kõik kirjanikud on kirjutanud ka filmi-

stsenaariume, siis jõuti arutelu käigus eesti filmini, 

mille puhul leiti, et suurim probleem on loo             

puudumine ning nõrk dramaturgia. Režissöörid      

hakkavad stsenaristideks, filmikunst on kaamera- 

ning näitlejakultuse keskne. Sellega vabandatakse 

välja ka kõige viletsam film. Põhimõte – film on valmis 

enne kaamera käimapanemist – on kahjuks kadunud. 

Arutleti ka selle üle, et kohati ei julgeta osutada   

kunstiteoste (filmide, raamatute jm) puudustele, aus ja 

asjalik kriitika on puudulik. Eesti on väike, kõik on 

kõigiga seotud, seepärast ei taheta kriitiliselt sõna  

võtta. Maimu Berg isegi tunnistas, et on jätnud teoseid 

arvustades paljugi ütlemata, et mitte probleeme      

tekitada. 

Seekordne kohtumine kirjanikega oli tempokas ning 

meeleolukas. Maimu Berg võttis ekipaaži juhi          

kohustusi täie tõsidusega ega lasknud vaikusehetkedel 

kordagi tekkida. Igavust noored kuulajad tundma ei 

pidanud ja loodetavasti leidis nii mõnigi tarkusetera 

sobiva pinnase. 

Annely Hindrikson 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

10. kirjaniketuur Põlva Keskraamatukogus 
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Ehk siis filosoofia... „Filosoofia ei anna asu ja ajab 

segadusse! Filosoofia tahab jõuda põhjani. /.../ Arvad 

küll, et tead, aga tegelikult?“. Filosoofia on see, kui 

minnakse käibetõdedest kaugemale, üritatakse    

jõuda millenigi, millest sai kõik alguse, filosoofia 

(abstraktne) käsitlus maailmast. Filosoofia on ka 

see, kui me mõtleme meid ümbritsevale ja proovime 

seda lahti mõtestada. 

Meie koolis õpetatakse filosoofiat, osalesime sallivuse 

fotovõistlusel ja meil läks päris hästi! Tunnustuse 

osaliseks said Sandra Hurt, Laura-Liis Sander, Lisa 

Marie Maisla, Roland Koppa, Eleriin Käo, Maryo 

Lanno. Eelpool nimetatud õpilased on kutsutud    

osalema 21. novembril Tartus toimuvale filosoofia-

päevale. Võistlusel osalenud õpilaste töödega saab 

tutvuda aadressil http://thales.ut.ee/galerii. 

Toon välja ühe õpilase pildi ja kirjatüki, mis leidis   

tunnustust. 

„Sallivus ehk tolerantsus tähendab selle välja          

kannatamist, millele sisimas vastu ollakse. Vahel   

inimesed sildistavad paratamatust sallivuse sildi all, 

sest muud valikut ei ole. Sallivust leidub ka looduses 

või on see hoopis leppimine paratamatusega. Sellel 

pildil näen, et väiksem puu peab leppima sellega, et ta 

ei saa mitte kunagi kasvada sama suureks nagu teine 

puu. Peab leppima sellega, et kasvab suurema puu 

kõrval ning välja kannatama vähese valguse ja      

väiksema ruumi. Vaadates seda pilti näeme, et need 

kaks puud on ainulaadsed ja silmatorkavad võrreldes 

teiste puudega, nad on teineteisega seotud saatuse 

tahtel. Inimeste seas tooksin välja näite rikkuse kohta, 

osad inimesed on rikkad, saavad endale kõike lubada 

nagu suurem puu saab rohkem valgust, teised on    

vaesed, väiksemad puud, peavad leppima vähesega. 

Sallivuse all võib ka mõelda, kas rikkad sallivad     

vaeseid ja vaesed rikkaid. Mida suurem ja võimukam 

on rikas inimene, seda väiksemana ja tähtsusetuna 

näeb ta teisi. Aga see ei pruugi alati nii olla, kõik    

oleneb inimesest ja tema väärtushinnangutest.        

Paratamatust - nii looduses kui ka inimühiskonnas - 

tahame me ikka näha sallivusena. Kokkuvõtteks võib 

küsida, kas nõrgemad elavad tugevamate varjus või 

nõrgemad varjavad ennast tugevamate juures olles 

suurte muudatuste, tuulte eest kaitstud.“ 

Me kõik tunnetame maailma erinevalt, suhestume 

ümbritsevaga kuidagimoodi, omamoodi. Mõelgem,  

arutagem, filosofeerigem, jõudkem tuumani. Nii kaua 

kui on inimesi, nii kaua saame rääkida ka filosoofiast, 

sest ikka me otsime vastust küsimusele MIKS      

MAAILM ON SELLINE!?!! 

Liia Vijand 

ajalooõpetaja 

Tarkusearmastus! Meie võitsime! 

http://thales.ut.ee/galerii

