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2.a klass: Uko Hiid Laine, Siim Lepp, Priit Luuk-Luuken, 

Reno Meriroos, Aleksandra Must, Oliver Rebaste, Kevin- 

Vladimir Soots, Elon Holger Vaab, Rainer Vana; 

2.b klass: Kevin Keret Koger, Samuel Kolsar, Mihkel 

Liivago, Markus Lina, Ranno Rahasepp, Samanta Suitsik, 

Triinu Vijar, Markus Villako, Erki-Erik Kaupmees, Rauno 

Kübard, Jan Markus Salum; 

3. klass: Kristin Kivioja, Johanna Laanoja, Indra Liz 

Nemvalts, Anete Saar; 

4. klass: Keitlyn Metsmaa, Kairiin Märtson, Sten Naruson, 

Robin Põvvat, Ruben Pütt, Karoli Villako; 

hea õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2011/12. õa III veerandil järgmisi õpilasi: 

väga hea õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest 2011/12. õa III veerandil järgmisi õpilasi: 

5.a klass: Karina Kaldvee; 

5.b klass: Jessike Koort, Laura Nagel, Carmen Piirsalu; 

5.c klass: Maria Johanson; 

6.a klass: Kristo Kooskora; 

6.b klass: Krister Vasser; 

6.c klass: Triin Mirjam Tark, Criselle Tennosaar; 

7a. klass: Mirjam Juhandi, Grete Kase, Marimal Tilk; 

7.b klass: Lota-Loviisa Rohtla; 

8.a klass: Liis Urman; 

8.c klass: Roger Koosa; 

9.a klass: Mirjam Sarnit, Kirsika Berit Reino; 
9.b klass: Liisi Kolpakov, Lembe Kullamaa, Janeli Rammo. 

5.a klass: Grete Aust, Mark Robin Kalder, Hanna-Maria 

Laane, Kertu Laanoja, Marilin Lauk, Laura Luste, Gregor 

Kulla, Liisbeth Michelson, Regle Raadik, Kerli Rand, 

Brigita Roger, Karmen Zeiger, Gerryt Teos, Vanessa 

Varend; 

5.b klass: Herti Juhandi, Cornelia Kivi, Joosep Miina, 

Arned Parman, Laura Pendla, Märt Pilliroog, Marie-Aliise 

Pruus, Mariliis Vakk; 

5.c klass: Tuuli Ilus, Marken Järv, Laura-Liis Kütt, 

Merilyn Lill, Greete Märtson, Kelli Nurm, Mathias Reba-

ne, Selma Rein, Jaanus Peeter Rüütli, Kadi Siilbek, Alfred 

Timmo, Teele Utsal, Liisa- Maria Valvik, Christofer 

Viilop; 

6.a klass: Rene-Kristjan Jüriöö, Karina Käo, Greete Käsi, 

Tanel Marran, Isabel Padumäe, Maik-Karl Pehk, Kristin 

Protsin, Andra Rahasepp, Jane Sabal; 

6.b klass: Egert Aalde, Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, 

Reimo-Taavi Lõbu, Liisi Anete Mark, Antti Raaliste, Villu 

Serv, Rainer Toots; 

6.c klass: Annabel Jaamaste, Morris Jallai, Triin Kikas, 

Pilleriin Koor, Kristin Kukli, Triin Mägi, Mari-Mall Puk-

sa, Vairi Visnapuu; 

7.a klass: Rando Hinn, Vanessa Järv, Mihkel Kurvits, 

Joonas Selgis, Johanna Treier, Taisi Utsal, Peter-Gabriel 

Änilane; 

7.b klass: Elina Amon, Keterli Jõõgre, Merit Kollom, 

Hanna-Maria Rüütli, Hanna-Katre Plato, Elerin Helde, 

Kätlin Koosapoeg, Marten Moro, Eva-Mai Männiste, Mar-

kus Pruus, Jakob Roots, Johanna Rüüli, Martin Tint; 

7.c klass: Kristo Rööpmann; 

8.a klass: Jürgen Adamson, Kerli Kaine, Richard Kolsar, 

Jaan Koort, Mari-Liis Kõiv, Marge Käis, Hanna Lattik, Sirje-

Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris Lutsar, Getter Matto, 

Ako Ojamets, Sille Pragi, Crislin Puik, Roland Pütsepp, 

Stella Rõbakov, Katre Vares; 

8.b klass: Kärt Kamja, Iveete Leht, Karin Orgulas, Janet 

Ostra, Silver Schmeiman, Birgit Vana; 

8.c klass: Helian Bleive, Reti Patrail, Liisbeth Sütt, Anna 

Simga; 

9.a klass: Anett Hallap, Lennart Heinoja, Kristin Kaha, 

Grete Kellamäe, Andree Laas, Grete Lokko, Marit Lusti, 

Maiken Mägi, Karin Rosenberg, Randy Soosaar, Janar Sõme-

rik, Elsbeth Tiisler, Maarja Villako; 

9.b klass: Karl-Erik Aavik, Margret Help, Herta Hiiend, 

Geio Illus, Hanna-Kaisa Jallai, Rait Kamber, Janeli Kullam, 

Kristjan Luts, Petra Nook, Birli Peterson, Siim Pragi, Kristi 

Raias, Silja Savi, Lauri Tigasson; 

9.c klass: Kris Jalas, Karolin Kiudorv. 
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maakondlikul 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil edukalt esinenud õpilasi: 

12. märtsil 2012 toimus Põlvamaa 4.-6.  klasside matemaatikaolümpiaad. 

Meie kooli parimana 4. klasside arvestuses sai Karoli Villako 10. koha. 

5. klasside arvestuses saavutas Joosep Miina II koha ja Herti Juhandi 9. koha. 

6. klasside arvestuses saavutas Triin Mirjam Tark I koha, Egert Aalde 5. koha jaKrister Vasser 8. koha. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Riina Lond, Ene Rattur-Kübar, Egne Kindsigo. 

Sporditulemused 
29. veebruaril 2012 toimusid Verhulitsas Põlva maakonna koolide murdmaasuusatamise meistrivõistlused. 

0,8 km sõidus olid Põlva ÜG õpilaste tulemused järgmised: 

1.– 3. klass (T): Kristiin Kalle 7. koht, Johanna Laanoja 10. koht; 

1.– 3. klass (P): Markus Villako III koht, Markus Lina 9. koht, Ken Martti Holberg 14. koht; 

4.– 5. klass (T): Karoli Villako I koht, Herti Juhandi II koht, Laura Nagel III koht, Maria 

Johanson 4. koht, Kelli Nurm 9. koht, Laura–Liis Kütt 10. koht, Kairiin Märtson 12. koht, 

Kertu Laanoja 13. koht;  

4.– 5. klass (P): Karl Jürgen Pall II koht, Jaanus Peeter Rüütli III koht, Robin Vinne 4. koht, 

Marken Järv 7. koht; 

6.– 7. klass (T): Marimal Tilk I koht; 

6.– 7. klass (P): Egert Aalde III koht, Villu Serv 6. koht, Martin Sults 7. koht, Esko Vanahunt 

10. koht, Timm–Rainer Maidla 6. koht; 

8.– 9. klass (T): Anette Kasemets I koht, Getter Matto 5. koht, Maarja Villako 8. koht; 

10.– 12. klass (T): Kertu Tootsman II koht, Eleriin Aalde III koht; 

8.– 9. klass (P): Siim Villako I koht; 

10.– 12. klass (P): Martin Žvirblis I koht. 

Koolide paremusjärjestus: 

1. Põlva Ühisgümnaasium 281 p 

2. Värska Gümnaasium 256 p 

3. Mammaste Lasteaed-Algkool 

236 p 

4. Orava Põhikool 217 p 

5. Tilsi Põhikool 215,5 p 

6. Mikitamäe Kool 195 p 

7. Viluste Põhikool 131 p 

8. Saverna Põhikool 121 p 

9. Põlva Keskkool 81 p 

1. märtsil 2012 toimusid Mesikäpa Hallis Põlva maakonna koolide 1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistlused (EKSL 

Dumle rahvastepalli Põlvamaa alagrupp). 

Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukute võistkond saavutas 5. koha. Võistkonnas mängisid Kristiin Kalle, Kristin Kivioja, 

Kristin Kooskora, Indra Liz Nemvalts, Anete Saar, Birgit Rammo, Mia Kristin Prozes, Katleen Schmeiman.  

Põlva ÜG poiste võistkond saavutas samuti 5. koha. Võistkonda kuulusid Taavi Ilves, Kenno Kallastu, Erko Vanahunt, 

Ranno Rahasepp, Marten Külv, Markus Lina, Markus Villako, Kevin Markus Adamson. Kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi 

Musting. 

Põlva maakonna koolide 4.-6. kl tüdrukute Pere Võrkpalli Miniliiga Põlvamaa etapil saavutasid Põlva ÜG tüdrukud 

I koha. Võistkonnas mängisid: Laura Nagel, Karina Kaldvee; Grete Aust, Kerli Rand, Marilin Lauk, Kertu Laanoja.      

Treener Ingrid Mandel. 
 

EKSL korvpalli võistlustel saavutas Põlva ÜG 10.-12.kl noormeeste seas III koha. Võistkonnas mängisid: Alvar Tint, 

Taavi Hernits, Raiko Rudissaar,Tauri Treier, Mait Maiste, Sander Mandel, Henri Hiiend, Markus Käo, Tõnu Jõks. Õpetaja 

Valeri Zlatin. 
 

Põlva maakonna meistrivõistlustel teatesuusatamises 3x 1km P12 vanuseklassis saavutasid II koha Hannes Jõgis 

ja Robin Vinne. 

 

Põlva ÜG I võistkond saavutas II koha ja Põlva ÜG II võistkond 5. koha Põlva maakonna koolide 1.-3. kl poiste mini-

käsipalli meistrivõistlustel. I võistkond: Ranno Rahasepp, Ken-Martti Holberg, Markus Lina, Erko Vanahunt, Karl    

Oliver Kurusk. II võistkond: Erki-Erik Kaupmees, Priit Luuk-Luuken, Reno Meriroos, Sten Kirs, Oliver Rebaste. Treener 

Rein Suvi. 
 

11. detsembril 2011 toimusid Lähte spordihoones Eesti sisekarikavõistlused vibulaskmises. Kaili Viira saavutas I koha 

(kadetid neiud vaistuvibu), Anett Lutsar I koha (kadetid neiud pikkvibu), Karl-Erik Aavik I koha, Rait Kamber II koha ja 

Indrek Palo III koha (kadetid noormehed pikkvibu) ning Raigo Pintmann I koha (noored poisid pikkvibu). 
 

26. veebruar 2012 toimus Lähte spordihoones Eesti noorte sisemeistrivõistlused vibulaskmises. Indrek Palo saavutas 

III koha (kadetid noormehed vaistuvibu), Kaili Viira II koht (kadetid neiud vaistuvibu), Jakob Roots 5. koht (noored poisid 

vaistu-vibu), Rait Kamber I koht, Karl-Erik Aavik II koht ja Kristjan Luts III koht (kadetid noormehed pikkvibu), Raigo 

Pintmann I koht ja Marken Ojamets II koht (noored poisid pikkvibu).  

Kaili Viira osales11.03.2012 finaalturniiril Eesti  meistrivõistlustel vibulaskmises ja saavutas täiskasvanute arvestuses 

3. koha. 



14. märtsil 11.00 algas meie kooli  

aulas tore raamatuüritus, mis oli   

pühendatud Jaan Rannapi, eesti    

armastatud lastekirjaniku loomingule. 

Selle vahva ettevõtmise eestvedajaks 

olid meie kooli raamatukoguhoidjad. 

Tahan seda viimast sõna rõhutada, 

sest raamatutega tegelevad ka       

raamatupidajad, aga hoidmine nõuab 

vist rohkem hinge, armastust ja     

pühendumist. Ja seda paistab Tiial ja 

Helil tõepoolest pingelisele argi-

päevale vaatamata jätkuvat. 

5. ja 6. klasside juhatajad olid oma 

õpilastega suurepärast tööd teinud. 

Kõigil olid omad nägemused sellest, 

kuidas mingit lugu teistele jutustada. 

Saal oli rahvast täis ja laval toimuvat 

jälgiti suure kaasaelamisega. Tiia 

Ojanurme poolt esitatud raamatute 

sisututvustused lisasid teavet ja olid 

huvitavad kuulata õpetajatelgi.      

Jutustavat osa toetas slaidiprogramm 

seinal. Kuna tegemist oli koolisisese 

konkursiga, millele järgneb maa-

kondlik Jaan Rannapi päev, siis tuli 

valida ka esinejad sellele üritusele. 

Meie kooli esindavad Viive Rätsepa 

õpilased („Musta lamba matused“), 

kelle juures jäi silma vahva näitlemis-

julgus, samuti Ene Ratturi õpilased 

Tanel Marran ja Andra Rahasepp 

(„Põder, kes kõndis varvastel“), kelle 

esitlust ilmestas meeleolukas slaidi-

programm. Veel tutvustati järgmisi 

teoseid: 

„Tuukerkoer Torru“, 5.c klass, õpetaja 

Imbi Vent: koer oli ise ka kohal ja 

jutustas toredasti oma elusaatusest. 

 

 

„Kasulaps“, 6.c klass, Õpetaja Tiina 

Villako: lapsed rääkisid meile loo 

koprapojast, kes olude sunnil talve 

vannitoas pidi veetma ja lastega    

sõbraks sai. Esitus oli selge ja ladus. 

„Viimane Valgesulg“, 5.b, õpetaja Ulvi 

Musting: lastel olid korralikult pähe 

õpitud pikad ilmekad tekstid ja      

kasutada rekvisiidid, need annavad 

alati esinejatele tuge ja aitavad      

julgemalt esineda. 

Kõik esinejad nautisid oma tegevust ja 

see oli kogu ürituse juures kõige     

toredam. Püüdliku tööga välja        

teenitud aplaus 

pani silmad sära-

ma. Eriti vahvad 

olid meie õpeta-

jad, kes võtsid 

e n d a l e  a e g a      

lastega midagi 

loomingulist koos 

ette võtta. Kõigi 

lavakatsed õnnes-

tusid ja andsid 

kindlasti hoogu 

e d a s p i d i s e k s .  

Saalis tekitas  

elevust juhtum, 

kui Tiia küsis 

raamatu „Toone-

k u r g  T o o n i “     

kohta, ja kohe 

tõusis püsti üks poiss, kes teistele  

seda lugu jutustama hakkas. Meil on 

ikka küll lapsi, kes kirjandust armas-

tavad. Raamatu-tutvustuste lõpuks 

esines 7.a klass improviseeritud    

meeleoluka etendusega 

e e s t i  m u i n a s j u t u 

„Tuuleema“ ainetel. Seda 

lugu õpetas Lea Parder. 

Eriti vahva oli Tuuleema, 

keda mängis hoopis väga 

ilmekas noormees. 

Suur tänu kõigile korralda-

jatele ja osavõtjatele.    

Loodame, et üks suurepä-

rane traditsioon on taas 

ellu ärganud ja jätkub ka 

tuleval aastal. 

Maia Punak 

Põlva ÜG õpetaja 
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Jaan Rannapist, lastest ja muust 

Deutsch ist ein Plus 

Reedel, 2. märtsil 2012 toimus Kadrioru Saksa gümnaasiu-

mis üleriigiline saksa keele võistlus „Deutsch ist ein Plus“ 

8. ja 9. klasside saksa keele huvilistele kogu vabariigist. 

Ürituse raames toimusid saksakeelsed töötoad nimedega 

„Saksa luule“, “Kölni impressioonid“, „Õpime saksa keelt 

maalide abil“ ja „Saksa dialektid“. Samuti esines             

gümnaasiumiõpilastele Tiit Matsulevitš, kes oli taas-

iseseisvunud Eesti esimene suursaadik Saksamaal. 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased olid ette valmista-

nud ka vahva saksakeelse sõnalis-muusikalise programmi.  

Põlva Ühisgümnaasiumist osalesid võistlusel Iveete Leht 

(8.b), Hardi Põder (8.b), Roland Soosaar (9.a) ja Silja Savi 

(9.b). Õpilastega oli kaasas õpetaja Maive Zolgo. 

9. klasside B-keel arvestuses saavutas Silja Savi (9.b klass) 

II koha. Silja saksa keele õpetaja on Tiina Villako.  

Palju õnne! Foto: Kadrioru Saksa gümnaasiumi kodulehelt 

         5.c klassi õpilased Alfred Timmo ja Marken Järv 

6.c klassi õpilased 



Mida tegi õpetaja koolivaheajal? 
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17.03 – 25.03 oli üldhariduskoolide õpilastel koolivaheaeg. Kuidas kasutasid koolivahe-

aega õpetajad? Õpetaja elukutse nõuab pidevat enesetäiendamist ning päeva-

sündmustega kursis olemist. Koolivaheajal istub  õpetaja koolipinki ning viibib erineva-

tel kursustel ja koolitustel. Sel kevadvaheajal otsustasid Põlva Ühisgümnaasiumi        

40 praegust ja endist õpetajat ning töötajat tuua enda jaoks Euroopa südame lähemale 

ning käisid õppe –ja enesetäiendamise reisil Belgia pealinnas Brüsselis. On teada     

tuntud ütlus: enne kui lähed välismaale käi ära Nuustakul. Meie õpetajad on Nuustakul 

käinud, nüüd oli aeg kaugemale vaadata. Teele asuti 20. märtsi varahommikul. Nii  

mõnegi jaoks oli kahe ja pooletunnine lennureis esimene kogemus ja omaette eksootika. 

Kohale jõudsime pärastlõunal ning juba esimesel päeval tutvusime Brüsseli imelise  

vanalinnaga. Seekord ei olnud planeeritud niivõrd muuseumi külastusi kuivõrd just 

erinevate vaatamisväärsustega tutvumine. Võrratut elamust pakkusid Brüsseli         

Raekoda ning kuningaloss ja imeline Juubeli park oma kuulsast Triumfi kaarest      

inspireeritud väravaga. Aktiivne sagimine käis ka „pissiva poisi“ juures, mis rajati juba 

1619. aastal ja on üks armastatumaid ja tuntumaid kohti Brüsselis. Seekord oli küll 

poiss ilma kostüümita, kuid kokku on linnamuuseumis võimalik vaadata tema 650   

erinevat kostüümi.  

Jalutuskäikudelt talletatud mälupilte aitas kinnista-

da bussireis Hop on Hop off bussiga, mis tegi ringi 

Brüsseli kesklinnas ning läbi kõrvaklappide tuli infot 

kaheksas erinevas keeles, mille hulgast valiku tegi 

igaüks juba ise. Reis Euroopa südamesse ei ole   

täiuslik kui ei ole ära proovinud brüsseli vahvleid ja  

pralineekomme või siis erinevaid rahvustoite mere-

andidest. Tõelist peamurdmist nõudis küsimus           

koomiksite kohta. Nüüd teavad kõik, et alguse sai      

koomiksikultuur just Belgiast 1930ndatel aastatel ja 

esimesed koomiksitegelased olid Smurfid. Silmaringi 

aitas avardada ja oma teadmisi jagas meiega Märt     

Männik, kes oli giidi ja grupijuhina saatjaks kõigil neljal 

päeval. 
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Reis oli tõeliselt huvitav ning teadmisi rikastav. Seda enam, et Brüsselis oli juba kevad 

täies hiilguses: õhutemperatuur ulatus kohati kuni üheksateistkümne soojakraadini, 

õitsvad kirsipuud, värvikirevust pakkuvad tulbid ja nartsissid. Reis sai teoks meie füü-

sikaõpetaja Jaak Kepi organiseerimisel ja tänu Euroopa   Parlamendi külastus- ja se-

minarideosakonna rahalisele toetusele. Meie kõigi suurim tänu selle meeldejääva ela-

muse eest!  

Õpetajana saame me kõik väga hästi aru, kui oluline on teha kultuur käega katsuta-

vaks ja silmaga nähtavaks ka õpilastele, kuid praegu jääb siiski kõik veel rahaliste 

võimaluste nappuse taha. Loodame, et uue õppekava elluviimiseks leitakse ka vastavad 

rahalised vahendid ning õppereisid õpilastele saavad meie ainekava lahutamatuks ning 

enesestmõistetavaks osaks.  

Ülle Sarapik Põlva ÜG õpetaja 

Fotode autorid: Ülle Sarapik, Raili Kallavus, Evelyn Tooming 

Teine ja kolmas päev olid kõige sisutihedamad ning huvitava-

mad. Külastasime Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni. 

Väga huvitav oli oma silmaga näha missugused näevad välja 

töökohad, kus meie poolt valitud saadikud iga päev töötavad. 

Mõlemal päeval toimusid ka loengud, mis tutvustasid Euroopa 

Liidu institutsioone ja Euroopa Parlamendi ning komisjoni     

tööülesandeid ning struktuuri. Palju selgema tähenduse said nii 

mõnedki parlamendi ja komisjoni töökorraldusega seotud     

mõisted. Sellest andsid meile kohapeal ülevaate Jana            

Jalvi-Robertson ja Maria Koidu. Siinkohal ei saa mainimata  

jätta, et mõlemad ettekanded olid väga huvitavad ning sisukad ja 

õpetajate poolt esitatud küsimused said ka ammendavad        

vastused. Loengud olid ilmestatud eluliste ja praktiliste         

näidetega parlamendi ja komisjoni igapäevatööst. Parlamendi 

külastus oli seotud grupi valikul ka kohtumisega ühega meie 

saadikutest.  

Kõigi ühisel soovil oli eelnev kokkulepe saavutatud Indrek     

Tarandiga, kes vestles meiega väga vahetult ja elavalt ning 

andis ülevaate oma tegevusest ning tööülesannetest. Euroopa          

Parlamendis kuulub Indrek Tarand põhiseaduskomisjoni. Nagu 

ta ise väga mahlakalt kirjeldas, siis on tema töö jaotatud     

neljaks osaks: istumine koosolekutel, pidev lugemine 

(poliitkorrektse teksti lugemine nõuab tähelepanu), töötamine 

jalgadega (pidev kohtumine inimestega, kes võiksid aidata, 

mõjutada ja otsustada) ning töötamine suuga (selgitamine 

miks? ja milleks? midagi vaja on). Pooltund meie eurosaadiku 

seltsis möödus kiiresti, kuid kohtumisest jäi hinge soe tunne.  

Päev pakkus ka ühe ootamatu üllatuse ja juhusliku kohtu-

mise Brüsseli tänaval meie teise parlamendisaadiku Ivari 

Padariga, kes oli parajasti perega linnas jalutuskäigul.     

Omakandimees asus kohe elavasse võrukeelsesse           

vestlusesse ja nii mõnigi jäädvustas end koos parlamendi-

saadikuga foto-albumisse. Ivari Padar ise aga nentis     

humoorikalt vestluse lõpuks: „Linnuke kohtumiselt       

valijatega kirjas!“ 

Hiljem õnnestus meil veelkord kohtuda Ivari Padariga  

Mini Euroopas. Selles fantastilises paigas jätkus silmailu 

mitmeks tunniks. Mini Euroopa on makett erinevatest 

tähtsamatest vaatamisväärsustest Euroopa Liidu liikmes-

riikides. Iga liikmesriigi juures sai lugeda infotulbalt    

tähtsamaid fakte selle riigi kohta ja kuulata vastava riigi 

hümni. Eesti kohta oli rajatud minivariant Tallinna linna-

müürist ja Paksust Margareetast ning Balti kett. Mini  

Euroopas oli võimalus end ka jäädvustada Eiffeli torni 

taustal või seista hoopis Big Beni kõrval Londonis. Keegi ei 

jätnud kasutamata võimalust viibida kaudselt mõnes    

Euroopa unistuste linnas! 
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Õppepäev geoloogia instituudis 

Järgmiseks jaotati meie klass kaheks rühmaks, üks rühm 

läks „Tähistaeva“ loengule. Loengut pidas Jüri Ivask, kes 

rääkis meile millest öine taevas, mida me näeme, üldse 

koosneb, kuidas tunda ära Suurt Vankrit, kuidas leida üles 

Põhjanaela. Tutvustas Stellariumi programmi, seletas  

meile millised näevad välja sodiaagimärgid ja kuidas neid 

tähistaevas üles leida ja ära tunda.  

Teine pool klassi oli samal ajal tegemas praktilist tööd. 

Praktilises pooles määrasime mineraalide kõvadust – kas 

on nõrgem kui sõrmeküüs, münt, nael, kas kriimustab 

klaasi ja milline on tema Mohs´i skaala väärtus.  

Katsetades ise kõike, uurisime kristallide kujusid, värvust, 

kriipsu värvust, läiget ja muid iseäralikke omadusi nagu 

lõhn, maitse jne. Õpetati ka kuidas saab ise spetsiaalse 

lahusega tavalise kivi ümber kristalli kasvatada. 

Käisime tutvumas ka Kvaternaari labori tööga, kus meile 

räägiti kuidas võetakse järvede ja merede põhjast setteproo-

ve ning kuidas neid uuritakse. Setteproovidest saab infot ka 

1000 aastat tagasi seal meres või järves või selle kaldal ela-

nud loomade või kasvanud taimede kohta.  

Kokkuvõtteks, arvan et see oli vägagi huvitav ja hariv õppe-

päev, kuna selles oli just palju teaduslikku poolt ning kõik 

mida räägiti ei olnud lihtsalt arvamus vaid teaduslikult tões-

tatud jutt, selles võis kindel olla.  

Täname Geoloogia Instituudi õppejõudusid ja Keskkonna 

Investeeringute Keskust õppepäeva toimumise eest. 

Karen Kottise 11.b klassi õpilane 

27. jaanuaril  alustas 11.b klass oma järjekordset õppereisi Tallinna Geoloogia Instituuti. Meie kooli loodusklassidel on  

olnud võimalus juba viies aasta osaleda õppepäeval geoloogide juhendamisel.  

Kõigepealt pidas Geoloogia Instituudi professor Alvar Soesoo meile loengu „Sissejuhatus geoloogiasse“. Ta rääkis meile, 

mida üldse tähendab geoloogia ja mida see teadus hõlmab. Saime teada, et geoloogia jagatakse kolmeks põhiteemaks, mida 

uuritakse, need on atmosfäär, litosfäär ja hüdrosfäär. Seda teadust on vaja looduskatastroofide, keskkonnaseisundi järsu 

halvenemise, maavärinate, vulkaanipursete jne korral, nende uurimiseks. Tänu geoloogidele saadakse ka järjest rohkem 

teada planeedi ajaloost. Väga huvitavaks osaks loengul oli hetkel väga aktuaalne teema- kliima soojenemine. Saime teada, 

et Maa keskmine temperatuur on geoloogilise aja jooksul kõikunud 12oC – 22oC-ni. Geoloogilise ajaskaala järgi peaks meid 

tulevikus hoopis jääaeg mitte meie kliima soojenemine ootama. 

Veel räägiti, maavaradest, taastuvatest energiaallikatest ja nende uuematest 

„trendidest“ maailmas – maa sisesoojuse, 

kildagaasi, metaanhüdraadi kasutusele võtt. 

Saime ka teada mis on Eesti traditsioonilised 

maavarad ning mis on maavarade tootmise 

ohud – keskkonna muutused, sotsiaalsed 

muutused, veereostus ja õhureostus. Eestis 

leidub diktüoneema-argilliidis väga suured 

uraanivarud 

Peale esimest, sissejuhatavat loengut käisime 

lõunal, ning külastasime näituseid putuka-

Märtsikuu teisel nädalavahetusel 9.-11. märtsil toimus    

Narvas, Soldino Gümnaasiumis ÜRO simulatsioon, kus    

ametlikuks töökeeleks oli inglise keel. Põlva Ühisgümnaa-

sium oli ÜRO peaassambleel esindatud kahe 12.a klassi   

delegatsiooniga, kelleks olid Mali ja Argentiina. ÜRO simu-

latsioon kujutab endast rollimängu, kus iga kool sai endale 

kaks riiki, kelle seisukohti nad ÜRO peaassambleel kaitsma 

ja ellu viima pidid. Selle aasta simulatsiooni teemadeks olid 

migrantide ja põgenike inimõigused, soolise võrdõiguslikkuse 

tagamine poliitikas ja marginaliseeritud gruppidest pärit 

naiste turvalisus. Iga riigi delegatsioon pidi ÜRO pea-

assambleel alustama oma riigi seisukohti tutvustava kõnega.  

ÜRO simulatsioon 
Teisel päeval jaotati riigid ära kaheks komiteeks. ÜRO    

Inimõiguste Nõukoguks ja Sotsiaal-, humanitaar- ja kultuuri 

Komiteeks. Mõlemad komiteed valmistasid ette kaks resolut-

siooni, mis kolmandal päeval taas arutlusse saadeti ning kus 

peaassambleel kõik resolutsioonid mõningate muudatustega 

ka vastu võeti. Tegemist oli väga sisutiheda programmi ja 

nädalavahetusega, kus saime põgusalt tutvuda ka Narva  

linna ja selle vaatamisväärsustega. Simulatsioon andis väga 

hea ettekujutuse, kuidas ÜRO peaassamblees töö käib ning 

kui palju vaeva ja tööd tehakse ära resolutsioone ette        

valmistades komiteedes. 

Sander Pelisaar 12.a klassi õpilane 


