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Direktor kiidab 

8. aprillil toimunud inimeseõpetuse olümpiaadil saavutas Põlva maakonnas: 

5. klasside arvestuses Ranno Rahasepp 14. koha ja Markus Villako 18. koha; 

6. klasside arvestuses Katrin Kulberg 4. koha ja Elisabeth Olesk 11. koha; 

7. klasside arvestuses Kairiin Märtson 3.koha, Ruben Pütt 10. koha ning 

8. klasside arvestuses jagavad Herti Juhandi ja Selma Rein 3.-4. kohta. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Raina Uibo ja Tiina Villako. 

Inimeseõpetuse olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

7. klasside inglise keele olümpiaadil edukalt osalenud õpilasi: 

10. aprillil toimus Räpina Ühisgümnaasiumis Põlva maakonna 7. klasside inglise keele olümpiaad.  

Põlva ÜG parimatena saavutasid Helena Kink II koha, Getter Lepp 4. koha, Robin Põvvat 5. koha. Õpilasi   

juhendasid Hele-Mai Kaupmees, Tiit Rästa, Florika Kolbakova. 

Põlvamaa lauatennise meistrivõistlusel edukalt osalenud õpilasi: 

8. aprillil toimusid Põlva spordikeskuses Põlva maakonna koolinoorte lauatennise meistrivõistlused. 

Põlva ÜG õpilaste tulemused: 

Laura Noormets I koht 

Karoli Villako III koht 

Kaarel Raidmets II koht 

Morris Jallai III koht  

Üle-eestilise 3.-4. klasside õpilaste kirjandusmängu Põlvamaa eelvoorus osales 10 võistkonda. Tihedas          

rebimises võitis Mammaste Lasteaed ja Kooli, II koha pälvisid Kauksi Põhikooli õpilased ning väga tubli         

III koha saavutasid Karoliina Kets, Mona Käärik ja Indrek Nemvalts Põlva Ühisgümnaasiumist.  

Aitäh lastele ja õpetajatele! 

kirjandusmängul edukalt osalenud õpilasi: 
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Põlva ÜG 3. klassi õpilased (Richard Uibo, Merili 

Nagel, Deisi Kruustik) osalesid edukalt saksa-

keelsete laulude võistlusel “Lautstark” poolfinaalis 

ning tagasid edasipääsu lõppkontserdile, mis     

toimub 9. mail Tallinna Rahvusraamatukogus. 

Õpilasi juhendasid õpetajad Ulvi Pern ja Tiina 

Villako. 

Saksakeelsete laulude festivalil “Lautstark” edukalt osalenud õpilasi: 

Maleturniir “2. klass versus PÜG” 

Juba teist aastat korraldame algklassides male-

turniiri. Kuna teine klass on malemängu sama kaua 

õppinud, tegi maleõpetaja Viktor Kass ettepaneku,     

et seekord võiks nemad kooli võistkonna vastu end 

proovile panna.  

6. aprillil kogunesidki malehuvilised, et läbi viia      

turniir „2. klass versus PÜG.“ Ootamatult selgus, et 

kooli võistkonnas on kaks liiget puudu. Selleks, et      

2. klassi kümneliikmelises võist-konnas saaksid kõik 

mängida, olid Regon ja Küllo 2. klassist nõus täienda-

ma kooli võistkonna ridu. Mängiti kümnel laual viis 

vooru. 

Turniir kujunes väga tasavägiseks ja põnevaks.     

Kolmanda vooru järel juhtis 2. klassi võistkond kolme 

punktiga. Viies voor sai aga otsustavaks ning mäng 

lõppes seekord kooli võistkonna 5-punktilise võiduga.  

Kooli võistkonnas osalesid Kertu Vija, Daniel-Robin 

Kund ja Karl-Markus Vool 1. klassist, Küllo Hansen 

ja Regon Raadik 2. klassist, Artur Johannes Prangel 

ja Elias Lauri Kaupmees 4.a klassist, Indrek 

Nemvalts ja Hendrik Kink 4.b klassist ning Rainer 

Vana 5.a klassist.  

Südi 2. klassi võistkonna moodustasid Ardi 

Hindrikson, Krister Põkk, Kalev Toomas Kaupmees, 

Katrin Orro, Helis Marleen Saare, Hans Robin Põld, 

Henri Suur, Henri Vana, Kheti Ae Laine ja Luiisa 

Marleen Lepp.  

Turniiri lõppedes leiti ühiselt, et oli vahva üritus.  

Loodame, et malemäng jääb põnevaks võimaluseks 

vaba aja tegevuseks. Järgmisel aastal kohtume uuel 

turniiril. 

Tekst ja fotod: Ester Kalder 

2. klassi õpetaja 
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Õppekäik Tallinna  

Käisime reedel, 27. märtsil õppekäigul Tallinnas. Juba 

bussisõit kujunes iseenesest huvitavaks. Kõigil oli    

võimalus jagada omi ja kuulata teiste muljeid töövarju-

päevast. Esimesena oli kavas Tallinna Ülikooli külasta-

mine. Tallinna Ülikool on campus-tüüpi ülikool ja 

orienteerumine on seal päris keeruline. Meid võttis  

vastu ja juhendas TÜ turunduse peaspetsialist Berit 

Oll. Alguses andis Berit Oll meile ülevaade ülikoolist 

endast: millised on tingimused sisseastumisel ning  

räägiti õppesuuna valimisest. Edasi suundusime      

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituuti, kus jagunesime 

kolme rühma. Iga rühm juhatati eraldi laboriruumi, 

kus tutvustati erinevaid valdkondi. Näiteks ühes      

ruumis saime tutvuda mullas elutsevate pisiolenditega. 

Teadmisi jagas meile Eesti ainus lestadeuurija. Saime 

teadmisi nii vihmausside kui ka komposteerimise    

kohta. Järgmises õppetoas anti meile ülevaade         

soo- ning rabaturbast. Saime teada, et turvas on väga 

aeglaselt taastuv ning seega taastumatu loodusvara. 

Kolmandas ruumis räägiti meile Eesti järvedest, nende 

tekkest ning arengust peale mandrijää taandumist. 

Samuti saime targemaks järvemudas leiduva kohta 

tuhandete aastate tagant. Mikroskoobiga  uurisime 

vetikaid ja mudast leitud õietolmu.  

Pärast Tallinna Ülikooli külastust kõndisime läbi vana-

linna Eesti Loodusmuuseumi. Lisaks püsi-

ekspositsioonile õnnestus meil näha näitust “Öised  

tiivulised”, mis tutvustas ööliblikate ja kakkude sala-

pärast maailma. Näitus oli väga põnev, sest peale    

silmaga vaatamise sai ka ise avastada ja ise järgi     

proovida. Tõelise elamuse andsid elutruud kakutopised 

ning öised metsahääled. Tutvusime erinevate kaku-

liikidega, mida on Eestis kaksteist, mõned neist eksi-

külalistena ja isegi kuulasime nende häälitsusi. Näitus 

tutvustas kakkude lendamist, toitumist, nägemist ning 

kuulmist. Sai näha aegluubis kaku lendu, uurida kaku 

sulge ning pesa. Lisaks oli näitusel põnev fotoseeria 

kaku arengust. Huvitavaks faktiks saime teada, et   

kakud on suutelised oma pead pöörama 270 kraadi. 

Ööliblikate näitusesaalis oli võimalik näha kolmesada 

erinevat ööliblika liiki nii Eestist kui ka mujalt maa-

ilmast. Näiteks oli võimalik näha mürgist liblikat, vere-

imejat liblikat, ning isegi piiksuvat liblikat. Sai otsida 

taskulambiga puutüvelt erinevaid ööliblikaid, mis    

kujunes natuke keeruliseks, sest ööliblikad on head 

maskeerujad ning sulandusid puutüvega ühte. Peale 

“Öiste tiivuliste” saime sealsel püsinäitusel ka teisi  

loomi uudistada. Loomade näitus ei piirdunud vaid 

Eestis pesitsevate loomaliikidega. Lisaks neile oli     

võimalus näha põnevaid džungliloomi ning -linde.  

Seejärel suundusime Eesti Tervishoiumuuseumi.   

Muuseum oli väga huvitav. Saime ise kõike järgi    

proovida ja katsetada. Muuseumis määrati meile giid. 

Asusime teisele korrusele. Meile vaatasid vastu        

erinevates suurustes inimkolbad. Nimelt olime ruumis, 

kus mitte ainult ei räägitud meile inimese põlvnemise 

ajaloost, vaid saime seda ka ise oma silmaga näha.   

Inimeste pealuudest võis vägagi hästi järeldada, et  

inimese nahk, luud ja lihased muutuvad aja jooksul. 

Lisaks tutvustati meile inimese kehas peituvaid sise-

elundeid ja vereringet. Meid hämmastas, kui pikk tege-

likult inimese keel on. Samuti saime unustamatu    

vaatepildi osaliseks, nähes täies pikkuses muumiat, 

kes on 15  aastat surnud olnud. Tema keha oli       

hämmastavalt hästi säilinud, kuid lisaksime, et see 

vaatepilt pole just kõikidele silmadele mõeldud.     

Muidugi oli muuseumis tohutult palju lahedaid elamu-

si ja erinevaid ruume. Kuid valisime välja mõned 

meeldejäävamad. Näiteks nägemisruum, mille seinad 

ning lagi olid kõverpeeglitega kaetud. Samuti pakkus 

huvi närvisüsteemi teemaline väljapanek. Selles toas 

saime ise nuusutada erinevaid lõhnu ning neid ära 

arvata. Äratuntavate lõhnade seas olid näiteks kaneel 

ja pesuvahend. Veel meeldis meile tohutult meditsiini-

ruum, kus näidati erinevate aegade hambaravi       

patsienditoole. Vanemad toolid meenutasid pigem 

elektritooli, kui hambaravitooli. Peaksime tänulikud 

olema, et tänapäeval on kõik mugavused olemas.    

Pärast muuseumide külastusi saime vaba aja ning 

kõigil oli võimalus tunni jooksul Vanalinnas ringi käia.  

Üldiselt on Tallinn võrreldes Põlvaga ikkagi tohutult 

suur: suur rahvahulk, tihe liiklus ning metsikult palju 

valgusfoore. Sellest hoolimata oli ülimalt mõnus,   

õpetlik ja hariv õppereis. Kindlasti võiks taolisi reise 

rohkem korraldada. Lõpetuseks sooviksime südamest 

tänada neid, kes tegid meile selle reisi võimalikuks. 

Jane ja Kristiina 11.b klassist 

 

Loomake Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudist 

Eesti Loodusmuuseumi näitus "Öised tiivulised". 

Eesti Tervishoiumuuseumi näitusesaal  
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25. märtsi hommikul kell 8.00 startis buss 7.b klassi 

õpilastega Tallinna suunas. Kõik meie klassi õpilased 

olid kohal. Tallinna Loomaaeda jõudsime kell 11.30. 

Loomaaia põhjaväravas ootas giid, kes asus meile   

loomaaia elanikke tutvustama. Esmalt tutvustas        

ta meile kakulisi, keda oli palju erinevaid liike.       

Kotkastel oli alanud pesitsusaeg ja selleks, et          

mitte häirida, vaatasime neid eemalt. Õnneks on      

loomaaia koduleheküljel olemas veebikaamerad 

(http://www.interactivezoo.eu/index.php?id=6), mille 

kaudu saab jälgida neid loomi, keda külastades ei 

pruugi näha.  Edasi läksime vaatama metssigu, kes 

olid päris vahvad tegelased. Siis vaatasime veel       

lõvisid, kalakasse, ilveseid, leoparde ja teisi kiskjalisi. 

Pikemalt peatusime makaakide juures. Kõige põnevam 

ja soojem koht, kus käisime, oli troopikamaja. Seal olid 

erinevad troopikast pärit loomad, näiteks krokodillid, 

šimpansid ja kääbusmarmosetid. Õues nägime puuri-

des jääkarusid, kellest kõige armsam oli jääkaru Nora. 

Edasi läksime elevandimajja. Seal elasid Aafrika     

elevandid, kääbusjõehobud ja teravmokk-ninasarvik. 

Peale paksunahaliste leidus seal ka roomajaid, näiteks 

erinevaid madusid ja kilpkonni. Elevandimajas        

tänasime giidi ja jätsime temaga hüvasti. Edasi      

hakkasime täitma zookooli töölehti. Töölehtede       

täitmiseks pidime koos paarilisega loomaaias ringi  

liikuma ja otsima vastuseid küsimustele. Töölehe  täit-

mise ajal kohtusime selliste loomadega, keda me giidi-

retke käigus ei näinudki. Pidime uurima takinisid, 

jakke, Buhhaara hirvesid, Przevalski hobuseid, vööt-

hüääne, hallhülgeid jne. Kõige huvitavam loom oli  

minu arvates miilu ehk Davidi hirv. Kui töölehed said 

täidetud, täiendasime oma toiduvarusid ja pidimegi 

hakkama kodu poole tagasi sõitma. Koolipäev oli   

möödunud kiiresti. Koju tagasi jõudsime alles pärast 

kella kaheksat. Oli tore ja tegus päev, mis jääb kauaks 

meelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liis Peddai 

7.b klassi õpilaane 

Fotod: Maarja Kongi  

Õppekäik Tallinna loomaaeda 

http://www.interactivezoo.eu/index.php?id=6
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Õppepäevad Ida-Virumaal 

11.-12. märtsil käisid 11.b klassi õpilased koos 11.a ja 

11.c klassi huvilistega Tallinna Tehnikaülikooli       

Virumaa Kolledžit külastamas. Meiega olid kaasas 

füüsikaõpetaja ja bioloogiaõpetaja. Kuigi Põlvast     

Ida-Virumaale oli pikk teekond ning jäime veidi      

hiljaks, ei takistanud see meil tänu lahketele juhenda-

jatele rohkelt teadmisi omandamast. 

Jagunesime kolme rühma ning asusime tegutsema 

tunniplaani kohaselt. Kahe päeva peale olid jaotatud 

erinevad töötoad – keemia, füüsika ja põlevkivi        

töötuba. Lisaks sellele tutvustati Virumaa Kolledžit ja 

Põlevkivi Kompetentsikeskust ning viidi läbi mitmeid 

ekskursioone. Hoolimata vahel esinenud keele-

barjäärist, saadi läbi üksteisemõistmise alati hakka-

ma. 

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži tutvustusel 

informeeriti meid õpitavatest erialadest – energia-

tehnika, hoonete ehitus, masinaehitustehnoloogia,  

kütuste tehnoloogia, rakendusinfotehnoloogia, tootmi-

se automatiseerimine ja magistriõppena kütuste      

keemia tehnoloogia. On ka võimalus kandideerida    

eristipendiumitele ning lõpetajad saavad TTÜ diplomi 

ning õiguse jätkata õpinguid sobiliku kõrgkooli        

magistri- või doktoriõppes.  

Põlevkivi Kompetentsikeskuse tutvustusel saime  

teada, et peale põlevkivi kaevandamise omatakse seal 

ka selle töötlemise ja energeetika-alase valdkonna 

oskusteavet ning selle arendamisvõimekust. Meid 

hämmastas ühtlasi ka see, et Eesti omab kõige      

kvaliteetsemaid põlevkive maailmas.  

Põlevkivi töötoas õppisime põlevkivipulbrist põlev-

kiviõli valmistamist. See polnud kuigi raske, tuli vaid 

jälgida kuniks temperatuur tõusis 520 kraadini, mis 

võttis aega umbes 40 minutit. Et ei peaks niisama 

passima, lugesime teemakohaseid raamatuid,        

tutvusime laboritega ning meie juhendajad seletasid 

põlevkiviõli valmistamise teooriat.  

Keemia töötoas oli uurimise all vee karedus. Saime 

teada, kuidas seda määrata ning millised on vee    

kareduse liigid. Vee karedust määrasime tiitrimise 

abil, mis nõuab suurt täpsust ja tähelepanelikkust.  

Eksides oli vaja terve protsessiga otsast alata, kuid 

õnneks aitasid meid abivalmid juhendajad ning      

igaüks jõudis omadega mäele. 

Füüsika töötoas tegime igasuguseid huvitavaid     

katseid, näiteks uurisime takistuse sõltuvust        

temperatuurist, tahke keha joonpaisumist, dielektri-

list läbitavust ja määrasime alumiiniumi ja vase   

eritakistust. Aeg läks tegutsedes kiiresti, seega oli asi 

põnev ja kaasahaarav. Lisaks iga katse juures      

täitsime vastava töölehe, mille said õpilased hiljem 

endale. Selline teistsugune füüsikatund tuli kõigile 

kasuks, sest koolis tihtipeale pole võimalik nii      

laiaulatuslikke katseid teha. Juhendajad olid        

sõbralikud ja aitasid iga pisemagi asjaga, mis oli väga 

tore. Lisaks oli seal meie füüsika õpetaja Jaak Kepp, 

kes viskas omalt poolt temale omaseid nalju, mis tegi 

töötoas viibimise veelgi rohkem meeldivaks. 



Lk 6  

Meile tehti ka mitu väikest ekskursiooni. Esimese  

päeva õhtul käisime Kiviõli põlevkivikarjääris, kus 

meie silme all toimus põlevkivi kaevandamine. Teisel 

päeval külastasime erinevaid tehismägesid. Saime  

giidilt palju informatsiooni erinevate mägede tekke-

põhjuste, ajaloo ja vanuse kohta. Käisime Kukruse 

aherainemäel. Eelmisel aastal Ida-Virumaal käies  

ronisime terve klassiga Kukruse mäe otsa, aga vahe-

peal oli see ära keelatud ja pidime leppima mäe jalamil 

õhu saasteainete sisalduse määramisega. Esimene 

rühm nägi Kukruse mäe juures selle kevade esimest 

liblikat - lapsuliblikat. Õhu analüüse tegime ka Kiviõli 

tuhamäe jalamil, mis oli pinnasega kaetud ja kus asus 

seikluskeskus. Käisime ka tuhamäe juures pinnase 

pH-d määramas. Julgemad ronisid päris kõrgele tuha-

mäe otsa, et vaadata seda imelist vaadet, mis avanes. 

Kokkuvõttes sai palju nalja ning keegi ei pannud    

pahaks väikest jalanõude mustaks saamist ning      

krõbisevaid terakesi talla all.  

Ööbisime TTÜ Viru Kolledži üliõpilaskodu mugavates 

tubades, kus olid külmkapp, telekas, internet ning  

lisaks sellele ka omaette vannituba. Omasime ligi-

pääsu köögile, mis olid jaotatud mitme toa vahel.    

Administraatorid olid vägagi lahked ning olenemata 

keelebarjäärist suutsid nad alati aidata.  

Teisel päeval jätkasime oma töötubadega ning nautisi-

me veel viimaseid hetki Virumaal. Põlva poole sõites 

oli bussis näha, et õpilased olid õppekäigust väsinud, 

kuigi meel oli ikka veel hea.  

Soovime omaltpoolt tänada KIK-i selle kogemuste-

rohke ja väga huvitava projekti finantsilise toetamise 

eest, samuti täname Virumaa Kolledži kollektiivi 

meeldivate töötubade ja külalislahkuse eest ning   

kokatädisid maitsva toidu eest! Täname toredat    

bussijuhti! Loodetavasti saame ka edaspidi sellistel 

õppekäikudel osaleda, sest kõige parem ongi õppida 

nii, et ei pea ainult koolipinki nühkima. Oleme väga 

rahul! 

Teksti autorid: Egne ja Katrin 11B klassist 

Fotode autorid: Andry, Egne ja Karin 11B klassist 

Poska akadeemia II 2015 

Mis on Poska Akadeemia, seda sain ma teada, kui ot-

sustasime koos klassiõega ühel hetkel sellest üritusest 

lihtsalt osa võtta. Aga mis see siis on? Ma ei oska selle-

le üldiselt kokkuvõtvat lauset selgituseks kirjutada, 

kuid jutustan, mis seal toimus. 

Esimesel päeval, 26. märtsil, läksime kella üheksaks 

Tartu rahu majja, ehk Jaan Poska Gümnaasiumisse. 

Saabudes ootas meid ajaloolises Rahutoas kaetud laud, 

kust sai endale hommikukohvi ja saiakesi võtta. Saia-

kesed olid ülimaitsvad. Kell kümme algas esimene  

pikem loeng, kus Henn Voolaid rääkis füüsikast meie 

ümber. Sellele järgnesid esimene ja teine õpilas-

seminar. Õpilasseminaridel esitasid õpilased oma   

uurimistöid ja neile andsid tagasisidet kolm nii-öelda 

žürii liiget. Esimese päeva lõpetas igaühele tema      

valitud töötuba. Mina valisin improteatri töötoa ja seal 

oli tõesti väga lõbus ja huvitav, kindlasti ka omamoodi 

hariv. Õhtul oli võimalus külastada kas teatrit või 

kontserti. Päeva lõpuks oli soovijatele organiseeritud 

ööbimine Tartu Kutsehariduskeskuse hotellis, kuhu 

viis selleks tellitud buss. Hotellis oli ka maitsev       

õhtusöök, ei puudunud magustoitki. Hotellituba oli 

väga meeldiv. Meie ise ei pidanud üritusel osalemise 

eest midagi maksma. 

Teisel päeval viis meid buss tagasi Poska Gümnaasiu-

mi juurde, kuid loengud toimusid seekord gümnaa-

siumi kõrval asuvaTartu Ülikooli raamatukogu   

konverentsisaalis. Alguses oli taaskord pikem loeng, 

sedapuhku kirjandusest, esitajaks Margus Konnula, 

alias Contra. Contra luule kuulamine oli omaette 

kogemus. Järgnesid kolmas ja neljas õpilasseminar 

ning lõunasöök kooli sööklas. Pärast ürituse lõppu   

oli võimalus soovijatel külastada AHHAA teadus-

keskust, kus praegu on ekspositsioon dinosaurustest. 

Uuematest eksponaatidest oli seal elektriauto, mida 

sai tankida.  

Soovitan soojalt kõigile uurimistöö lõpetanutele ja ka 

alles teema valijatele sellest üritusest osa võtmist, 

mis on võimalik juba järgmisel aastal. Kogu ürituse 

jooksul sai kogemusi juurde nii tavakuulaja kui ka 

õpilane, kes oma uurimistööd esitas.  

Konverentsi teeside kogumik: 

http://issuu.com/merikehein/docs/poska_akadeemia_i

i_teeside_kogumik 

Konverentsi pildigalerii: 

https://www.flickr.com/photos/127701290@N05/sets/7

2157651191832607/ 

Leiki Lahtvee 

11.b klassi õpilane 

http://issuu.com/merikehein/docs/poska_akadeemia_ii_teeside_kogumik
http://issuu.com/merikehein/docs/poska_akadeemia_ii_teeside_kogumik
https://www.flickr.com/photos/127701290@N05/sets/72157651191832607/
https://www.flickr.com/photos/127701290@N05/sets/72157651191832607/
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Aken ooperi– ja balletimaailma 

31. märtsil käisime oma kooli kandleansambli ja        

muusikaõpetaja Ulviga Tallinnas maakonna muusika-

õpetajate sektsiooni poolt korraldatud Põlvamaa koolide 

ühisel õppekäigul. Külastasime Rahvusooperit Estonia 

ning Teatri- ja Muusikamuuseumi.  

Teatrisaali sisenedes püüdis meie pilke uhke lae-maaling 

ja suur särav lühter, aga me ei saanud neid kaua imetle-

da, sest algas etendus „Aken ooperi- ja balletimaailma”, 

millest kujunes tunnipikkune lõbus seiklus. Saime     

ülevaate kõigest, mida pakub suur muusikateater.      

Nägime parimaid balletitantsijaid, ooperisoliste, ooperi-

koori ja sümfooniaorkestrit. Saime teada, kuidas balerii-

nid varvastel seisavad, kuidas töötavad inimese hääle-

paelad ja milline pill on laserharf. Etendus oli imetore. 

Järgmisena külastasime Eesti Teatri- ja Muusika-

muuseumi, kus nägime palju erinevaid pille, kostüüme, 

Eesti vanim klaver perioodist  1815-1820,  

klaverimeister Ludwig Ehrig Harmoonium 
Muusikamasin üleskeeratava       

mehhanismiga 

näitlejad on etendustes kandnud ning vanaaegseid    

muusikamasinaid. Teiste instrumentide seas olid       

põnevamad vanad eesti rahvapillid, leierkastid, harmoo-

nium ja vanim klaver Eestis. Muuseumis olid ka stendid 

eesti silmapaistvamatest näitlejatest, heliloojatest ning 

dirigentidest. Samuti oli meil võimalus külastada sama 

maja 3.korrusel alles avatud näitust „Hingab ja heliseb”, 

mis tutvustas looduse ja muusika omavahelisi seoseid. 

Näitusel sai ise proovile panna oma kuulamisoskust, nu-

pukust ning musikaalsust. 

Pärast muuseumi saime Solarise keskuses ringi vaadata 

ja poode külastada ning seejärel ootas ees kodutee. Oli 

pikk kuid tore päev. 

Triinu Vijar 5.b klassi õpilane 

Fotod: Ulvi Pern 

Esimene lend sisekaitse õppesuuna õpilasi käis viimasel õppekäigul 

Põlva ÜGs lõpetab sel kevadel gümnaasiumi esimene 

lend sisekaitse õppesuuna õpilasi. Läbi kolme aasta on 

tutvutud päästeteenistuja, abipolitseiniku ja piirivalvuri 

ametitega. Läbitud kursusi kokkuvõttev õppereis viis 

noored aprilli keskel Tallinna lennujaama ja Muraste 

Politsei- ja piirivalvekolledžisse.  

Õpilaste tagasisidest nähtub, et õppekäigu organiseerija, 

piirivalvekursuse õpetaja Arvi Suvi, sõnastatud taotlus 

realiseerus, kui ta lootis, et “oma silmaga nähtu on igal 

juhul mõjusam teooriatunnist, kuid tundides räägitu  

aitab mõista ja väärtustada kogetut“.  

Järgnevalt noorte mõtted õppekäigust: 

„Terve päev meeldis ja midagi eraldi välja tuua on üsna 

raske, õppekäik oli huvitav ja hariv  

Hea ülevaate sai lennujaamas ringi käies ja sealse tööga 

tutvudes. Sain tõsiselt palju uusi teadmisi selle kohta, 

kuidas kogu see lennujaama süsteem töötab. Polnud me 

ju varem lennujaama „siseelu“ näinud ega ka mõelnud, 

kuidas lennujaam toimib ja mida kõike seal tehakse. 

Meiegi üritasime ära tunda võltsdokumente ning tegime 

näotuvastusvõistlust. Kahju vaid, et seal oli veel nii palju 

kohti, kuhu me ajapuudusel ei jõudnud. Päeva muutsid  

positiivseks kindlasti ka lennujaama töötajad, kes olid 

väga sõbralikud ja jutukad.  

Ka Muraste Politsei- ja piirivalvekolledžis oli väga põnev. 

Eriti meeldis kolledži tunnis osalemine. Huvitav oli koos 

kolledži kadettidega rühmatööd teha. Rühmatöös võeti 

nii kähku meid justkui omaks, et tunni lõpus ei tahtnud 

veel kojugi minna, olekski jäänud kohe edasi õppima. 

Samuti jäi eriliselt meelde koerakooli külastus, kus    

nägime, kuidas treenitakse ründekoeri. Saime teada  

koerajuhiks saamise etappidest, näidati ka koeri,       

milliseid tõugusid õpetatakse teenistuskoerteks jmt. See 

tekitas ka minus tahtmise koerajuhiks saada. 

See reis kinnitas mu soovi minna õppima Sisekaitse-

akadeemiasse.“ 
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India—tõeliste imede maa 

Märtsi lõpus alustasid neli Põlva Ühisgümnaasiumi    

õpilast Grete Kellamäe, Karin Kivisild, Karin Orgulas ja 

mina, Carmen Piirsalu koos õpetajate Florika Kolbakova 

ja Iive Kõimaga reisi maakera teisele poolele – Indiasse. 

Reis Indiasse toimus projekti Asia Europe Fondation 

(ASEF) raames. Minu, Eesti väikelinnast Põlvast pärit   

8. klassi koolitüdruku jaoks tundus India kauge ja        

salapärasena - tõelise imedemaana.  

India elu-olu õnnestus meil kogeda vahetult New Delhi 

linnas, nägime elu, mida turismireisidel kunagi ei näe. 

Indiale pääsesime lähedale seetõttu, et meid võtsid vastu 

ühe sealse kooli õpilased ning nende pered, kes olid meie 

võõrustajateks.  

Mina elasin peres, kuhu kuulus neli inimest – ema-isa, 

minu vastuvõtja - 16-aastane tüdruk ja tema noorem õde. 

Kui peremudel oli meie omaga üsna sarnane, siis elu-

korraldus erines eestlastele tuttavast üsnagi. Peamine 

erinevus oli see, et see India pere tunnistas sikhi usku. 

Usk dikteeris nende riietust ja käitumist.  

Kõige silmatorkavam sikhi usku kuuluvate inimeste   

juures on meeste välimus. Nimelt ei lõika sikhi mehed 

oma elu jooksul juukseid ja habet. Peas kannavad        

nad turbanit ning habeme jaoks on spetsiaalne hoidja. 

Juhuslikult õnnestus mul korra näha ka pereisa juukse-

pikkust – maani need veel ei ulatunud, kuid palju puudu 

ka ei jäänud. Naiste riietuses ja välimuses suuri erinevu-

si meist ei olnud. 

Indias pakutav toit erines kodusest aga oluliselt. Esimene 

erinevus oli see, et mind võõrustanud pere liikmed       

olid taimetoitlased. Liha pakuti mulle vaid siis, kui külas-

tasime vanaema ehk pereema ema. Igapäevaselt söödi 

peamiselt ube erinevate kastmetega, soolakat India leiba, 

mis meenutas kõige enam pannkooki, maisi ja riisi. Kõik 

toidud olid hästi vürtsikad. Minu pärast toidusse lisata-

vat vürtsikogust küll vähendati, kuid eestlase maitsemee-

le jaoks oli toit siiski ülivürtsikas kuid siiski maitsev. 

Meie reisi eesmärk oli eelkõige tutvumine India kooli-

eluga. Kuigi meie sealviibimise ajal oli Indias kooli-

vaheaeg, korraldati koolis meie jaoks aktus, samuti saime 

võimaluse tutvuda lähemalt koolieluga.  

Eesti koolist erineb India kool üsnagi palju. Esiteks oli 

meid võõrustanud kool meie mõistes ülisuur – seal õpib 

4000 õpilast. Ka on koolikord väga range – Indias    

kantakse koolivormi, tüdrukud ei tohi end meikida ega 

ehteid kanda, juuksed peavad olema kahes patsis.   

Poistel peavad olema lühikesed juuksed. Erandeid  

juuste pikkuse osas tehakse vaid usulistel põhjustel, nii 

on lubatud pikad juuksed sikhi usku poistele, kes     

peavad aga kandma turbanit.  

Nutiseadmeid kasutavad India noored palju, kuid koolis 

on telefonide ja teiste seadmete kasutamine keelatud. 

Üldse on erinevaid reegleid India koolis palju ja nende 

rikkumiste eest karistatakse. Enamasti on karistuseks 

rahatrahv, mis ulatub umbes ühe euroni, kuid see   

summa on perede jaoks pigem suur. Trahvi võis saada 

ka näiteks õppimata jätmise eest. 

Lisaks kooliga tutvumisele õnnestus meil selle reisi 

jooksul näha ka Dehli linna ja ühte tõelist maailma-

imet. Delhi linnas saime lisaks tavapärastele vaatamis-

väärsustele külastada ka sikhi templit, kus toimus   

parasjagu teenistus. Sealt jäi eriti eredalt meelde see, et 

enne sisenemist pidi pesema jalgu, nägu ja käsi suures 

basseinis. Võõristav oli selle juures aga see, et selles 

basseinis elas hulgaliselt kalu. Templisse sisenemise 

järel tehti annetus. Kuna minu võõrustaja oli sihki,  

nägin ka seda, kuidas usklikud palvetavad. Templist 

väljatulekul anti kõigile tulel olevast pajast manna-

pudru taolist pruunikat „ollust“. Maitse oli vähemalt 

minu jaoks üsnagi võõras. 

Sellel reisil külastasime India ühte tuntuimat          

vaatamisväärsust - maailmakuulsat Taj Mahal´i ja 

Agra Forti. Taj Mahali suhtes on muljed vastuolilised – 

kaugemalt paistis ehitis võimas ja väga ilus, kuid maas 

oli ka prügi. Siiski väärib Taj Mahal igati maailmaime 

nime. 

India imeks võib pidada ka sealset liiklust. Tohutult 

palju inimesi, tohutult palju autosid. Lisaks rikšad ja 

tuk-tukid ehk rollerautod. Kogu liiklus oli kaootiline ja 

hirmutav, samas tänaval arvestati üksteisega. Ühtegi 

liiklusõnnetust vähemalt mina ei näinud ja ka võõrus-

tajad rääkisid, et neid on Indias harva. Minu jaoks oli 

hämmastav ka see, et turvavöid pidid soovituslikult 

kasutama vaid autojuhid, tagaistmel ei kinnitanud neid 

keegi. Kui mina autosse tagaistmele istudes turvavöö 

kinnitasin, suutsin sellega oma võõrustajaid üllatada. 

Minu jaoks oli hämmastav ka tohutu erinevus tänava-

pildis. Kõrvuti olid luksusautod ja eeslid, kõhnad ja  

nälginud lehmad, kodutud koerad, hobused ja loomuli-

kult väga-väga palju jalakäijaid.  

On väga tore, et meie koolis sellised projekte ellu   

viiakse. Projekti raames tulevad juba mai lõpus Põlvas-

se vastukülaskäigule õpilased Indiast. Loodame       

pakkuda indialastele sama huvitavat ja meeldejäävat 

reisi- ja kultuurikogemust.  

Tahaksin veelkord tänada Põlva Ühisgümnaasiumi  

õpetajaid Florika Kolbakovat ja Iive Kõimat, kes      

leiavad oma igapäevatöö kõrvalt aega organiseerida 

selliseid õppereise, samuti toredaid reiskaaslasi. Reis 

Indiasse jääb meile kõigile kindlasti veel kauaks    

meelde.           Carmen Piirsalu 

8.a klassi õpilane 
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Põlva ÜG õpilased Rumeenias 

3.-14. aprillil toimus projektireis Rumeeniasse. Põlva 

Ühisgümnaasiumist osalesid seal neli õpilast ja üks 

õpetaja. Projekt toimus Rumeenias, linnas nimega 

Ramnicu Sarat, kus 6. aprillil said kokku kõik       

seitsmest erinevast riigist tulnud osalised. Osaleja-

riigid olid Hispaania, Itaalia, Kreeka, Türgi, Rumeenia 

ja Eesti. 

Väljavõte minu reisipäevikust: 

3. aprill – Seiklus algab. Kokku paar tundi lennu-

jaamas passimist ja jällenägemiseni Eesti. Jõudsime 

Frankfurti ja ootasime oma lendu Bukaresti 5 tundi. 

Bukarest tervitas meid kell üksteist õhtul. Hotelli 

jõudsime kell 1 öösel ja oli aeg puhata. 

4. aprill – Päevane tegevus algas kohalikus hotellis 

hommikust süües ja edasi suundusime pealinna     

avastama. Tegime päeva endale lihtsaks ja kolasime 

linna peal ringi kohalike kauplusi avastades. Tagasi 

hotelli jõudsime umbes kella viie paiku õhtul. 

5. aprill – On pühapäev ja panime plaani paika,        

et läheme linna ja külastame muuseumi. Sai käidud 

kohalikus muuseumis Rumeenia ajalugu uurimas, 

muuseumis olid esemed, mida kuninganna oli ise 

kandnud ja mis olid sõdurite poolt kantud. Nägime ära 

ka parlamendihoone, mis on Euroopa suurim. Pärast 

tegime tiiru linna peal ja muidugi käisime ka 

šoppamas kohalikes poodides. Asi, mis pani imestama 

oli see, et Bukarestis oskasid inglise keelt ainult      

vähesed, aga saime hakkama. Veetsime linna peal  

kolades enamuse oma päevast ja õhtu lõppes hotellis 

muljetades. 

6. aprill – päev mil liikusime edasi linna nimega 

Ramnicu Sarat, kus projekt käima läks. Päeva alguses 

käisime veel linnas, et rongi peale midagi näksida   

osta. Kell kaks päeval astusime rongi peale ja kahe-

poole tunnine reis Ramnicu Sarati algas. Kohale     

jõudes saime kokku juba sinna jõudnud projekti-

kaaslastega ja esimesed tervitused said  

tehtud. Liikusime edasi hotelli, kus meid 

pandi erinevate rahvustega tubadesse.   

Tõotas tulla huvitav ajaveetmine. Rahvused 

said kokku õhtusöögi ajal ja hiljem tutvuse 

mõttes veetsime aega ka üheskoos 

muljetades. 

7. aprill – Esimene projektipäev. Kogune-

sime noortekeskusesse. Tegevus hakkas 

sellega, et kogunesime ringi ja tegime   

mängu. Mängu käigus pidime meelde jätma 

kõigi osalenute nimed, mis muidugi oli   

raske. Edaspidi hakkasime arutama      

põhjuseid, miks me olime sinna kogunenud 

ja mis on selle projekti eesmärk. Esimene 

teema millega alustasime oli diskriminat-

sioon meie riikides ja kuidas oleks kõige parem seda 

parandada. Peale pikka päeva noortekeskuses       

läksime bussiga hotelli tagasi ja hakkasime valmistu-

ma rahvusõhtuks. Esimesed riigid, kes korraldasid 

rahvusõhtu olid Eesti, Horvaatia, Itaalia ja Rumee-

nia. Õhtu oli lõbus ja saime proovida erinevate riikide 

toite. Eesti toit meeldis peaaegu kõigile. Takistuseks 

mõnele sai pigem see, et oma usu tõttu ei tohtinud 

nad liha süüa ja nii jäigi neil proovimata parim asi 

mida laua peal pakkuda oli. Pakkusime ka kama   

jogurtiga, mis nii mõnelegi tundus veider, et         

eestlased sellist asja söövad. Prooviti ära ka erinevate 

rahvaste mängud ja tantsud.  

8. aprill – Teine projektipäev. Kogunesime uuesti 

noortekeskusse. Arutasime meetodeid kuidas meie 

riik tuleb toime noorte lastega, kellel ei ole perekonda 

või mis tahes muul põhjusel on kaotanud oma läheda-

se. Tegime kolmandaks projektipäevaks plaani, et 

külastame lastekodu. Õhtul oli järg kolme järgmise 

riigi käes rahvusõhtu korraldamiseks. Seekord      

korraldasid selle Türgi, Hispaania, Kreeka. Meeleolu 

oli hea, kõik said maitsta head ja paremat. Üheskoos 

tantsiti Hispaania, Kreeka ja Türgi rahvustantse. 

9. aprill – Kolmandal projektipäeval külastasime 

kohalikku lastekodu. Lastekodus tegime kolme-

liikmelised grupid ja iga grupp sai ühe lapse, kellega 

mängida ja muid tegevusi teha. Sõitsime koos ühte 

linna nimega Busau. Linnas käisime lastega pargis ja 

mänguväljakul. Tegime väikese tiiru ja ostsime neile 

kohalikust putkast midagi näksida enne, kui läksime 

bistroosse sööma. Kui pargist lahkusime, kõndisime 

kohalikku bistroosse, kus sõime pitsat ja veetsime 

vaba aega lastega. Õhtul, enne kui lapsed tagasi   

lastekodusse läksid, tehti suur ühispilt ja saadeti nad 

bussi peale. Ülejäänud rahvas jäi veel seltskonnaga 

õhtut nautima. Hotelli tagasi jõudsime kella kahe-

teistkümne paiku öösel. 

Busau, 9. aprill 



Lk 10  

10. aprill – Neljandal päeval külastasime vanade-

kodu. Enne, kui hakkasime vanade juurde minema, 

tegime neile kaardikesed kuhu sisse oli kirjutatud  

midagi heasüdamlikku või lihtsalt “Paste Fericit”, mis 

tähendab “Ilusaid munadepühi”. Veetsime vanade-

kodus umbes kaks tundi, värvides nendega mune ja 

nendega aega veetes. Tagasi hotelli läksime jala ja  

käisime ka kohalikus supermarketis, et kodustele   

kohalikku ninni-nänni osta. 

11. aprill – Päev, mil oli nii-öelda esimene puhkepäev 

ning mil toimus ka väljasõit. Sõitsime Transilvaanias-

se, Barni lossi juurde. Bussireis võttis aega neli tundi, 

aga see oli seda väärt, sest vaade lossile ja ka loss ise 

olid imelised. Hiljem, kui ringkäik lossis sai tehtud, 

sõitsime edasi linna nimega Brasov. Linnas anti meile 

vaba aega, et saaksime ise ringi liikuda ja kohalikke 

paiku vaadata ja muidugi ka ilma nautida, sest ilm oli 

väga soe. Bussi pidime tagasi minema kella kuueks 

õhtul. Endi arvates jäi meil linnas olemiseks vähe   

aega, sest oleks tahtnud näha linna ka öövalguses. 

Sõitsime Ramnicu Sarati tagasi ja samal õhtul        

külastasime ka kohalikku kirikut. Kohalikel on     

kombeks käia sellel päeval kirikus ja oma lähedaste 

auks küünlad süüdata ning hiljem ka haual käia ja 

küünlad ka sinna panna.  

12. aprill – Taas üks puhkepäev. Läksime kogu   

kaadriga järve äärde aega veetma. Saime süüa ka   

kohalikku grilli ja veeta lõbusalt aega. Mängiti      

võrkpalli, jalgpalli ja käidi isegi paadiga sõitmas. 

Sõitsime tagasi hotelli ja õhtu veedeti, kas pubi    

külastades või kohalikul rahvapeol. 

13. aprill – Viimane projektipäev. Kogunesime taas 

noortekeskusesse. Tegime mõned virgutusharjutused 

ja hakkasime päevaplaaniga pihta. Plaanis oli teha 

debatt, kus igale moodustatud grupile anti kindel 

teema, mille põhjal väidelda. Peaaegu iga debati  

võitis meeskond, kes vastuväiteid tegi. Päeva hilisem 

osa möödus sellega, et kuulati inimeste muljeid    

projekti kohta ja pandi paika kellajad, millal mis riik 

kodumaale tagasi suundub. Kui hotelli jõudsime oli 

plaanis teha väike ärasaatmise pidu. Igaühel olid 

tehtud väikesed meened, et need ära kinkida. Oli 

ülimalt armas hüvastijätt. Eestlased lahkusid 

Ramnicu Saratist 14. aprillil kell kaks öösel. 

14. aprill – Tagasi Eestisse. Öösel sõitsime          

Bukaresti lennujaama, sealt edasi Frankfurti, kus 

pidime viis tundi lendu Eestisse ootama. Lõpuks kell 

16:20 olime Eestis tagasi. Suundusime edasi busside 

peale ja koju. Oli tore kogemus. Ole tubli, Rumeenia! 

Ehk tulevikus veel näeme  

Edith Saks 

12.c klassi õpilane 

“Me armastame rooside sõda” 

Naljakuul korraldas õpilasesindus vahva ürituse, mis oli 

täis rõõmu ja naeru. Inspiratsiooni leiti kahest telemängust: 

"Rooside sõda" ja "Me armastame Eestit." Erinevates      

ülesannetes võtsid mõõtu õpilased ja õpetajad. Õpetajate 

võistkonda kuulusid Krista Untera, Maia Punak, Jaak Kepp 

ja Aivar Haan. Õpilasi esindasid Henry Mandel, Eleriin 

Käo, Reio Pütt ja Hendrik Varul. Võistlus kujunes väga   

põnevaks. Naerutrenn kõhulihastele oli garanteeritud.  

Aitäh rõõmsameelsele publikule, säravatele võistlejatele ja 

tublidele korraldajatele vahva elamuse eest!   


