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Põlva ÜG poisid osalesid edukalt 2013. a õpilasleiutajate konkursil. Ära märgiti järgmised tööd:  

Egert Aalde (8.b klass) – leiutis „Kaalulangetaja vöö“ 

Robert Birnbaum (6.a klass) – leiutis „Garderouber“ 

Rando Hinn (9.c klass) – leiutis „Seade“ 

Jörgen Jõõgre (8.b klass) – Leiutis „Miini-Killer“ 

Ranno Kähr (6.a klass)– leiutis „Killer-Rahusti“ 

õpilasleiutajate riiklikul konkursil edukalt osalenud õpilasi: 

Ranno Rahasepp (4.b klass) – leiutis „Rääkiv raa-

mat“ 

Jan Markus Salum (4.b klass)– leiutis „Joonpliikus“ 

Poiste juhendaja on õpetaja Voldemar Ansi. 

maakondlikul emakeeleolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

18. jaanuaril toimus maakondlik emakeeleolümpiaad. Põlva ÜG õpilaste tulemused klasside arvestuses: 

6. klass: Helena Kink 6. koht, Laura Noormets 7. koht; 

7. klass: Herti Juhandi III koht, Liisbeth Michelson ja Marie-Aliise Pruus jagasid 5.-6. kohta; 

8. klass: Triin Mirjam Tark I koht; 

9. klass: Marimal Tilk 4. koht, Lota-Loviisa Rohtla 5.-7. koht; 

10. klass: Marge Käis I koht, Maris Lutsar III koht; 

11. klass: Mirjam Sarnit I koht, Liisi Kolpakov II koht; 

12. klass: Jaanika Kopli I koht, Katrin Pent II koht, Jürgen-Johannes Jüriöö III koht. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Annely Hindrikson, Maia Punak, Merle Pintson, Viive Rätsep, Lea Parder. 

Nukitsa konkurss 

Põlva Keskraamatukogu lasteosakonnas saab kuni 20. veebruarini 

üle-eestilise Nukitsa konkursi raames valida viimase kahe aasta 

parimat eesti lastekirjanikku ja raamatukunstnikku. Arvesse    

lähevad kuni 16. aastaste hääled. 

Nukitsa konkursi kohta saab täpsemalt lugeda Eesti laste-

kirjanduse Keskuse kodulehelt www.elk.ee. 

Tule raamatukokku, tutvu toredate eesti laste- ja noorte-

raamatutega, ning anna oma hääl! 

maakondlikul matemaatikaolümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

25. jaanuaril toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad. Põlva ÜG õpilaste tulemused klasside arvestuses: 

7. klass: Jaanus Peeter Rüütli 6. koht; 

8. klass: Triin Mirjam Tark I koht, Krister-Vasser 4.-5. koht; 

9. klass: Lota-Loviisa Rohtla ja Hanna Maria Rüütli jagasid 4.-6. kohta; 

10. klass: Leiki Lahtvee I koht; 

11. klass: Mirjam Sarnit I koht, Liisi Kolpakov II koht, Pilleriin Masing 4. koht; 

12. klass: Jaanika Kopli I koht, Kristiina-Marianne Mosin ja Katrin Pent jagasid II-III kohta. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Viivi Ansi, Marika Veiko, Deivi Pundonen, Kaja Kilusk, Ene Rattur-Kübar. 

http://www.elk.ee/
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Põnev koolipäev Tartus 

Alates 2013. aasta oktoobrist saavad kooligrupid  

osaleda uurimuslikus AHHAA-õppes. Klassi-

juhatajad Viive Rätsep ja Marika Veiko organiseeri-

sid ka meile sellise võimaluse, et 15. jaanuaril meil 

koolis üldse tunde ei toimunud. Kõik tunnid olid  

hoopis AHHAA-teaduskeskuses Tartus. Käisime  

kahe klassiga (7.a ja 7.c) põneval uurimuslikul     

AHHAA -õppel. 

Õppepäeva teemaks oli inimene. Alguses oli sisse-

juhatav tund, milles räägiti meile õppepäeva         

ees-märkidest, avastusõppe põhimõtetest ja           

töökorraldusest. Saime teada, et see õpe on üles        

ehitatud uue riikliku õppekava läbivatele teemadele. 

Meid jaotati rühmadesse. Rühmad olid kuue liikme-

lised, mis omakorda jagunesid kahte seltskonda. 

Kõikide õpilaste õppepäev koosnes 4 osast: 

Uurimusülesanded saalides 

Meditsiinikollektsioon 

Laboratoorne töö: Süda 

Temaatiline teadusteatri etendus „Koogist kakaks!“ 

Kõigepealt olid meil uurimisülesanded saalides. Meie 

rühm sai teada oma tõmbejõu tugevusest ja          

arvutasime ka oma rühma keskmise. Seejärel      

täitsime töölehe aju erinevate piirkondade kohta. 

Saime ka teada, millal milline ajupiirkond töötab. 

Peale uurimisülesandeid tuli laboratoorne töö, kus 

lahkasime ja uurisime päris südant. Muidugi pakkus 

lahkamine paljudele põnevust, kuid oli ka neid,    

kellel paha hakkas. Lahkamiseks anti seasüda, sest 

see pidi kõige rohkem sarnanema inimese omaga. 

Pärast laboratoorset tööd tuli väike paus, kus me     

saime AHHAA-s ise ringi vaadata. Seejärel läksime 

meditsiinikollektsiooni uurima. See oli Tartu Ülikooli 

näitus inimese kehaosadest. Polnud just kõige       

meeldivam kellegi ajusid või nahka vaadata, kuid   

mõnele meist pakkus see siiski päris suurt huvi. 

Kõige lõbusam oli teadusteatri seedimisteemaline 

etendus “Koogist kakaks!”, kus näidati meile piltlikult, 

kuidas seedimine toimub. Lavale kutsuti ka 2 vaba-

tahtlikku meie hulgast – läksid Katriin ja Hannes, kes 

olid väga julged ja vahvad. Naerda saime palju. 

Õppepäev lõppes kokkuvõttega, kus iga rühm läks  

lavale ja rääkis sellest, mis neile meeldis ja mis meelde 

jäi ning hindas oma grupitööd. 

Pärast AHHAA-d läksime Trüki- ja paberi-

muuseumisse. Trükimuuseumis tegime endale     

märkmiku, trükkisime seda nii nagu vanasti. Paberi-

muuseumis aga õppisime paberist meisterdama väga 

ilusaid ja huvitavaid esemeid. 

Päeva lõpus olime väga väsinud, kuid sellegipoolest oli 

õppepäev kella 9-17-ni huvitav ja hariv ning nii sai ka 

tavalisest klassiruumist välja. Usume, et neid uusi 

teadmisi läheb kindlasti edaspidi vaja. 

Selliseid päevi võiks rohkemgi olla. Niimoodi on õppida 

huvitavam, saab näha, katsuda - ning mis peamine - 

AVASTADA. 

Maria Johanson, 7.c klassi õpilane 

Liisbeth Michelson, 7.a klassi õpilane 

Seasüdame lahkamine AHHAA-s 
Trükimuuseumis märkmiku trükkimine 

Paberimuuseumi töötoas 

Teadusteatri etendus “Koogist kakaks” 
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Õppereis Londonisse 

Juhtus nii, et juba kolmandat korda käisid meie  

kooli õpilased Londonis oma inglise keele oskust 

proovile panemas ja oma keeleoskust täiendamas. 

Kui me varasemalt oleme käinud õppimas 

Lewishamis asuvas rahvusvahelises keeltekoolis 

Twin, mis asub Londoni kaguosas, siis seekord asus 

meie kool otse Londoni südames, Oxfordi tänava  

läheduses. Tunnid kestsid esmaspäevast reedeni, 

kella 9-12.20 ning seejärel uudistasime linna ennast. 

Sellised kohad nagu London Dungeon, Chinatown 

või Trafalgari väljak ja sellised tegevused nagu Hop 

On, Hop Off bussiga sõitmine või ostlemine peaksid 

kuuluma iga tõelise Londonit külastava turisti     

päevakavasse. Lisaks tegid mõned meist tiiru      

London Eye peal ja mõned käisid isegi teatris. Kuna 

käisime Londonis vahetult enne jõule, siis saime   

kõigele lisaks nautida ka jõulumelu. 

Kuigi meie koolist on sarnasel keeleõppe reisil      

käidud juba mitmeid kordi, on iga kord olnud mingil 

moel erinev. Sellel korral oli huvitav see, et õpetajad 

koos mõnede õpilastega elasid hostelis, samas kui 

enamus õpilasi ööbis peredes. See tähendas täielikku 

logistilist väljakutset õpetajatele ning ellujäämis-

kursust õpilastele, kes pidid igal hommikul ja õhtul 

metroos liiklemisega iseseisvalt hakkama saama, et 

„koju“ jõuda. Nagu ikka, mõnedel õnnestus see     

paremini ja mõnel kehvemini, kuid lõppude lõpuks 

said kõik suurlinnas liiklemisega hakkama, isegi kui 

mõne õpilase metroost üles leidmiseks tuli turva-

mehed ja –kaamerad appi võtta. 

Enamuse õpilaste jaoks oli ka võõras peres elamine 

omaette kogemus, mis esimestel päevadel pani nii 

mõneski silmas pisara voolama. Päevade möödudes 

siiski harjuti. Kogemuste võrdlemisel selgus, et    

pered, kes majutust pakuvad, on väga erinevad -  

alates kodudest, kus reeglid on mustvalgelt seina 

peal kirjas kuni peredeni, kes lubavad oma 

„kasulastel“ külmkappi rüüstata millal iganes neil 

kõht tühjaks läheb. 

Vähem seiklusrikas polnud ka hostelis viibinute elu. 

Huvitav kogemus oli elada 2x2 meetri suuruses toas 

neljakesi, käia duši all, mis on kui Niagara kosk, kuid 

voolab mitte vertikaalselt vaid horisontaalselt või süüa 

õhtust lauaks maskeeritud kohvri peal. 

Siinkohal toon ära ka veidi tagasisidet kaasas käinud 

õpilastelt: 

Laura: Mulle meeldis Londoni reis väga, kuna see oli 

minu esimene lennukisõit, sai tutvuda Briti kultuuri ja 

keskkonnaga. Samuti sain arendada oma inglise keele 

oskust. Kindlasti tuleksin Londonisse tagasi. 

Monica: Inglise keelses keskkonnas igapäevaselt     

õppida on hoopis teine asi kui emakeelses, seepärast oli 

see kogemus uus ja huvitav, mis nõudis pingutamist. 

Meeldiv oli see, et koolipäev kestis ajaliselt vähe ja tänu 

sellele saime palju Londonis ringi käia ja sealset melu 

näha. Samuti olen ma päris kindel, et mul olid kõige 

toredamad toakaaslased  

Niisugune oli 

meie seekord-

ne käik Londo-

nisse. Kes 

teab, ehk järg-

misel korral 

läheb sõ i t 

Edinburgi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florika Kolbakova  

Inglise keele õpetaja  

Süüdimõistetud eestlased London Dungeonis  

Oxfordi tänav jõuluehtes  

Vaade London Eye’lt  
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Algklasside omakultuuripäev 

Meil kõigil on teadmisi ja oskusi, mida oleme         

pärinud oma vanematelt, oma koolist või külast, oma 

kogukonnast. See on kultuuripärand, meie rikkus, 

mis loob ühtsustunde meie esivanematega, aga ka 

meie eakaaslastega naaberkoolist või maakonna   

teisest servast. Kõik see kokku rikastab eestlaste 

kultuuri. 

Me elame ja oleme pidevalt koos oma vaimse        

kultuuripärandiga ega pööra sellele eraldi tähele-

panu. Aga päev enne tõnisepäeva meenutasime    

elavat pärandit Põlva ÜG aulas, kus sai teoks juba 

neljas omakultuuripäev. 

Kui kogu noorem koolipere oli saalis kohad sisse  

võtnud, saabusid ka külalised, kes olid enne       

kontserdi algust jõudnud kooli sööklas traditsioonili-

ses pudrulauas keha kinnitada. Nüüd oli aeg öelda 

tere tulemast Mammaste Kooli, Põlva Keskkooli ja 

Orava Põhikooli õpilastele ja õpetajatele. Sõna said 

esinejad nii oma koolist kui ka külalised. Koolilaval 

kanti ette eestlastele omaseid rahvalaule, liisusalme, 

kandlelugusid ja näitemänge. Külalised üllatasid 

meid nagu alati: võrukeelsed lood kõlasid selgelt, 

rahvapillid helisesid ja tantsusamm oli kindel.        

Ringijuhid suutsid kaasa laulma ja tantsima panna 

saalisolijadki. 

Kui esinejate, ringijuhtide ja abiliste tänamisega oli 

lõpule jõutud, algas ühine tantsupidu. Üks-kaks-kolm 

sai põrand toolidest lagedaks ja nii külalised kui ka 

kogu meie kooli algklasside pere sai osa ühis-

tantsudest ja –lauludest. Tõdesime seegi kord, et koos 

lauldes on laul kaugemale kuulda, koos tantsides  

tantsuring suurem ja koos mängides viisid vägevamad. 

Aitäh tuleb öelda kõigile, kes kontserdil esinesid,    

kõigile, kes esinejaid juhendasid, Põlva ÜG klassi-

õpetajatele, aga kindlasti ka neile, kes üritust          

koolipoolselt toetasid. Koos tegutsedes ollakse osalised 

kultuuripärandi rikastamises, traditsioonide            

säilitamises ja selle pärandi edasiandmises              

noorematele koolikaaslastele, mis ühtekokku kujun-

dab rahvakultuuril põhinevaid väärtushinnanguid. 

Klassiõpetaja Hedvi Rebane 

Fotod: klassiõpetaja Ester Kalder 
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“Õpetaja, miks kõik arheoloogid on habemega?” 

See küsimus lõi hetkeks vaiba  

jalge alt ja minu isikliku identitee-

di kõikuma –„Kas ma polegi     

arheoloog?“ Õppekäiku arheoloo-

gia laborisse ja hoidlasse võib   

pidada edukaks – õpilased tunne-

vad juba kaugelt ära arheoloogi – 

habe, kahki roheline jakk koos 

sadade taskutega, käed mudast 

mustad ja silmades kaval helk. 

Segadust võivad tekitada nais-

isendid, kes nendele kriteeriumi-

dele ei pruugi vastata, vähemalt 

habeme ja vesti osas.  

Enne jõule külastasime arheoloo-

gia kursuse raames Tartu Ülikooli 

arheoloogia laborit ja hoidlaid. 

Meid võttis vastu suur hulk      

arheolooge, kes oma tööpostidel 

askeldasid ja tutvustasid oma 

valdkonda ja masinaid ning      

võimalusi, kuidas uurida arheoloo-

gilist materjali. Arheoloogiat   

seostatakse peamiselt kaevamis-

tega, kuid see on vaid üks osa   

arheoloogi tööst, kaevamistega 

plaanime tutvuma minna kevadel. 

Enamus ajast veedab arheoloog 

hoopis laboris ja uurib leide või 

raamatukogus ja loeb teiste    

teadlaste kirjutatud raamatuid, 

artikleid, uurib vanemaid allikaid 

või aruandeid. 

Õppekäiku alustasime laborist, 

kus konserveeritakse leide,         

sh Vaidavere aardeleidu, mis    

sisaldab ligikaudu 100 kilo, see on 

umbes 10 000 münti, mis vermiti 

17. sajandil. Ragnar Saage        

tutvustas meile masinat, mis   

mõõdab täpse metallisisalduse 

esemes, seega kui hõbedale on 

juurde lisatud teist metalli, siis 

saab konserveerimisel seda       

arvestada. Tegime katseid õpilaste 

ehetega, hõbedast kaelakett oli 

hõbedast, kuid sisaldas ka muud 

metalli, sest puhas hõbe on liiga 

pehme ehte jaoks. Veel tutvustas 

Ragnar, kuidas tehakse arvutis 

3D muististest (ehk inimese      

valmistatud või tema tegevuse 

tagajärjel tekkinud koht või ese, 

mis on tänapäevani säilinud).   

Riina Rammo rääkis vanadest 

tekstiilidest ja kuidas tekstiile  

monoliidist (ühtse suure tükina 

üles võetud arheoloogiline         

materjal, näiteks matus, vt pilti 

Riina Rammo sinises) laboris välja 

puhastatakse. Lisaks näitas ta 

masinat, millega saab musta  

tekstiili puhastada ilma seda    

lõhkumata. Hea õnne korral (kui 

rühmast maha jäid) sai ise mõnda 

leidu katsuda ja lähemalt vaadata 

ning konservaator Andres Vindi 

jutustas lugusid veel juurde ka. 

Veel käisime keldris, kus avanesid 

mitmed põnevad uksed – näiteks 

röntgeni kabinetti, kus oli      

külmkapp surnud lindudega,    

näiteks vares või kana, võib-olla 

oli sinna peidetud ka mõni suurem 

loom, aga igatahes saime teada, et 

need olid võrdlusmaterjaliks     

loomaluude uurijale. Meie seas oli 

küll vabatahtlikke, kes olid       

arheoloogia eksperimendi ja     

teaduse nimel valmis end ohverda-

ma, kuid valisime siiski ühe     

külmunud linnu, millest tegime 

röntgenpildi. Röntgeniga läbi    

valgustades saime teada, kas oli 

luumurde või mingeid muid      

deformatsioone, või monoliidi   

puhul, milliseid kohti tuleb eriti 

hoolikalt avada, sest seal on     

pisikesed pronksspiraalid jne. 

Edasi läks veelgi põnevamaks, 

sest jõudsime luuhoidlasse, õige-

mini seal oli koguni kaks hoidlat – 

looma- ja inimluude omad olid 

eraldi. Saime teada, et vanasti olid 

loomad väiksemad ja luudel võib 

leida veel lõikamise jälgi. Inim-

luude puhul nägime purustatud 

koljut ja muid vägivalla märke 

ning õppisime ära, et mehe ja   

naise luustikud on väga erinevad 

– naine on läbi aegade olnud   

väiksem, naise vaagnaluu on    

sobilik sünnituseks, seevastu 

meestel on tugevad luud ja lihaste 

kinnitused on meestel tugevamad 

kui naistel. Luude järgi saab    

inimeste pikkust mõõta ja       

hammaste vanust määrata.   

Hammaste järgi võib öelda, et  

viljakasvatus on tõi meile kaariese 

ja kiviaja inimestel olid tervemad 

hambad kui praegu – meil on   

rohkem magusainet. Viimane  

peatus oli hoidla, seal võis näha 

imepisikesi keraamika kilde, kuid 

ka murtud mõõku ja ehteid,     

ühesõnaga kõike, mis maamullast 

leitud. Selline oli siis arheoloogia 

köögipool.  

Riina rääkimas monoliidist ja õpilased keskendunud jutule, või millelegi … 

Foto: Viire (Pajuste) Kobrusepp  
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Virtuaalne autahvel tõstab esile tegusad noored 

Põlvamaa Noorteportaal avas sel nädalal omanäolise 

virtuaalse autahvli, mille eesmärgiks on tõsta esile 

aktiivseid ning andekaid noori ning noorte heaolusse 

panustavaid täiskasvanuid. Autahvli loojad usuvad, 

et lisaks hinnetele vajavad noored positiivset tagasi-

sidet ka teistes tegevustes nii koolis kui ka väljaspool 

seda. 

Virtuaalse autahvli idee sündis eelmisel aastal, mil 

Põlvamaa kõikides omavalitsustes aset leidnud   

noorsootöö arutelude käigus leiti, et laiemalt võiks 

tunnustada ja tutvustada neid tublisid maakonna 

noori, kelle tegevus on näha kohalikus kogukonnas. 

Kui traditsioonilisele kooli autahvlile pääsevad    

enamasti eeskujulike hinnetega õpilased, võib-olla 

ka märkimisväärsed sporditulemused, siis meie   

eesmärk on kiita ka neid noori, kes sellisele          

autahvlile ei pruugi pääseda, kuid väärivad          

tunnustust teistes ettevõtmistes, näiteks head      

abilised noorteürituste organiseerimisel ja koolielu 

elavdamisel. 

Noore jaoks ei pruugi eeskujulikud hinded tunnistu-

sel olla kõige tähtsamad, sest vaid need ei kindlusta 

head töökohta. Koolitundides omandatavat on tarvis 

täiendada ka praktiliste kogemustega, näiteks huvi-

ringides osalemine, vabatahtlik töö ja muu kooli-

väline tegevus, kus noor saab avastada endas neid tu-

gevaid külgi, mis koolis või koduses keskkonnas    või-

vad märkamatuks jääda. Hobist võib välja kasvada ka 

noore tulevane elukutse. Seega on sellisel tegevusel 

väga oluline roll karjääri planeerimise seisukohalt. 

Kõigil põlvamaalastel on jooksvalt võimalik esitada 

kandidaate kuude kategooriasse: vinged vaba-

tahtlikud, andekad artistid, aktiivsed lgatajad, 

hiilgavad heategijad, silmapaistvad sportlased, 

ja tublid tarkpead.  

Lisaks noorte tunnustamisele on kategooria „head 

noorte sõbrad“ mõeldud esile tõstma ka noortega 

tegelevaid täiskasvanuid, näiteks õpetajaid, huvijuhte, 

noorsootöötajaid, ringijuhendajaid ja treenereid, kes 

annavad noortele tuge ja head eeskuju. 

Esmakordselt esitleti Põlvamaa Noorteportaal         

virtuaalset autahvlit Põlvamaa noorsootöö valdkonna 

koostöökohtumisel esmaspäeval, 20. jaanuaril. 

Virtuaalse autahvli tunnustatavatega saab tutvuda 

www.polvanoored.ee/autahvel. Sealt leiab ka täpsemad 

juhised tunnustatavate üles seadmiseks. 

Kadri Pelisaar - Noorteinfo spetsialist, Põlvamaa 

Noorteportaali toimetaja 

Kristina Pentsa - Põlvamaa Noorteportaali noorte 

reporterite meeskonna juht 

Kuid sellega veel arheoloogia    

tunnid ei piirdu, meil on käinud 

esinemas Pikne Kama regilaulude 

ja soomatuste seostest ning Viire 

(Pajuste) Kobrusepp eksperimen-

taalarheoloogiast ja Rõuge ekspe-

rimendist (8. jaanuaril 2014).   

Nagu pildilt näha, on õpilased 

rõõmsalt kuulamas Viire üle-

vaadet Eesti ekspermentaal-

arheoloogiast. Kui ehitus- ja     

elamiseksperiment on alati huvi 

pakkunud, siis isegi historio-

graafia osa ajal oli lastel sära   

silmis, tõdes lektor. Loengu      

lõppedes jõudsime järeldusele, et 

kui Rõuge muinasmaja juurde-

ehitisi suvel just ehitama ei lähe, 

siis vaatama peaksime kindlasti 

minema. 

Liia Vijand 

ajaloo– ja arheoloogiaõpetaja 

Viire (Pajuste) Kobrusepp eksperimentaalarheoloogiast rääkimas 
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