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INFOLEHT 

4. mail 2010. a toimusid Põlva maakonna koolinoorte valikorienteerumise meistrivõistlused Laaril. Põlva Ühisgümnaasium saavutas    

gümnaasiumide kokkuvõttes II koha. 

Parimad individuaalsed tulemused: Linda Puusalu - I koht, Villu Serv - I koht, Oliver Jõgeva - I koht, Rene Post - II koht, Getter Matto –   

4. koht. Õpetaja Elina Pähn. 

SUITSUPRII  KLASSI  VÕISTLUS  
Tänavuse ”Suitsuprii klassi” võistluse lõpetas edukalt kokku 11 586 õpilast ehk 77,5%             

kõikidest osavõtnud õpilastest. Nii alustanud kui edukalt lõpetanud klasside ja õpilaste arv oli  

eelmistest konkurssidest suurem.  

Tervise Arengu Instituudi korraldatav ”Suitsuprii klassi” võistlus viidi 12. oktoobrist 2009 kuni  

12. aprillini 2010 läbi juba kaheksandat korda. Oktoobris alustasid võistlust 222 koolist 840 klassi 

kokku 14 952 õpilasega. Võistluse lõpetas edukalt ehk kuue kuu jooksul suutsid suitsupriid olla 

193 kooli 659 klassi ehk 78,5% osalenud klassidest. 

“Suitsuprii klassi” võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm koolinoortele, mille peamine 

eesmärk on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete  tarbimise      

alustamist, motiveerida õpilasi, kes tarbivad tubakat, sellest pahest loobuma ning toetada tubakava-

badust kui eluviisi. 

Võistlusel osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud. Lisaks suitsetamisele 

ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu. Klass kinnitab soovi olla 

suitsuprii ühiselt allkirjastatud lepinguga. 

Võistluse idee pärineb Soomest. Nüüdseks on sellega seotud 20 Euroopa riiki, sealhulgas        

2001. aastast alates ka Eesti. 

Ajaleht KOIT 
 

Äramärgitud tööde hulka kuulus ka meie kooli 5.b klassi õpilaste (Kätlin Koosapoeg, Hanna-Katre Plato, Hanna Maria Rüütli, Johanna 

Rüütli) plakat. Plakati sõnum oli üheselt mõistetav- “Head pikka suhet pole mõtet luua, kui sulle meeldib suitsetada ja juua”. 

LOODUSAINETE  NÄDALA  KOKKUVÕTE  

Ei mahtunud me nädal ühte kalendrinädalasse. Tegemisi jätkus    

mitmesse nädalasse ja alles paari päeva eest sai teoks kevadiste õite 

näitus, sest varasemad külmad ilmad takistasid õitsemist. 

Loodusainetega seotud tegevusi jätkus igale kooliastmele. Oli      

teemaks prügi ja keskkond, õppekäigud loodusesse, kus tegeldi   

ilmavaatlusega, käidi rabas, kuulati linnulaulu, uuriti pinnavorme jne.  

Oli võimalus näha ja kuulda juttu roomajatest, oli tuld ja pauku   

Teadusbussi tuleetendusel.  

Teoks sai ka kaks võistlust, mille kokkuvõte on nüüd ka siin ära  

toodud. Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse nende toredate 

ürituste õnnestumiseks! 

 

Joonistusvõistluse „Mets kui varaait“ võitjad: 

Algklassides: 1. koht - Kerli Rand (3.a), 2. koht - Marilin Lauk (3.a), 

3. koht - Karina Kaldvee (3.a) ja 4. koht - Grete Aust (3.a). 

7.- 8. klassides: 1. koht - Kristi Valvik (7.c), 2. koht - Herta Hiiend 

(7.b), 3. koht - Birgit Änilane (8.d), 4. koht - Karlos Taaniel Lillemäe 

(8.b). 

9.-10. klassides: 1. ja 2. koht - Laliaala Roodes (9.c), 3. koht - Teele 

Pehk (10.b), 4. koht - Lisette Lees (10.a). 

Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise võistluse tulemused   

klassiti ja klassi parim(ad): 

1. 8.d klass (MARI-LIIS RUUVET) 

2. 8.a klass (KARMEN TIGAS) 

3. 8.c klass (JESSIKA ROGER) 

4. 8.e klass (OLVAR KUKK) 

5. 8.b klass (JAANIKA KOPLI) 
 

1. 9.c klass (MERJE METSOJA, KRIS-GERHARD 

AABRAMS,VERONICA ÖÖBIK, LALIAALA ROODES) 

2. 9.b klass (KERLI JUHANDI, RENNO PILBERG, MAAR-

JA LAUK) 

3. 9.a klass (TRIIN KAMJA, ANNE SERV) 
 

1. 10.a klass (ANDRE RÕÕMUS- KOOLI KÕIGE PAREM 

15 ÕIGET VÕRRANDIT!) 

2. 10.b klass (HENRY KUKK) 

3. 10.c klass (JUTA KRUUSMÄE) 
 

1. 11.b klass (SILVER LUSTI, GRETE LILL) 

2. 11.a klass (MIKK SOHA, KEVIN AMON) 

3. 11.c klass (KERLI LÕHMUS, RAIKI LÕIV) 
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ÕPPEKÄIK  S OOMAAL  

2. mai hommikul, kell 8, asus Soomaa poole teele buss koos 11.b 

klassi õpilastega, et külastada Soomaad ja uurida sealset loodust. Tuju 

oli kõigil hea ja vaim eelseisvaks valmis. 

Meie esimeseks peatuspaigaks olid Helme koopad, õpetaja Krista 

rääkis meile koobaste ajaloost ja nendega seotud müütidest. Saime 

teada, et seal asuvasse Ordu linnuse müüridesse, olla Anne nimeline 

tüdruk müüritud. Koopas käidud, läksime ohvriallikale, mille kohta 

müüt räägib, et kui seal midagi ohverdada, saab vastutasuks igavese 

ilu ning et sealne vesi pidi 7 tõve vastu aitama. Järgmisena külastasi-

me Allikukivi koopaid, mis on täielikult põhjavee uuristatud. Siis 

sõitsime edasi ja jõudsime Nigula looduskaitsealale, mis on Eesti 

esimene soode kaitseks loodud kaitseala. Seal võtsid meid vastu  

giidid Merike ja Moonika. Panime kiirelt kummikud jalga ja läksime 

Nigula rabasse. Veel enne teele asumist rääkis Merike meile        

looduskaitse ajaloost ja üldistest põhimõtetest. Nigula raba ise on 

2320 hektari suurune ning tekkinud veekogu kinnikasvamisel. Matkal 

saime ülevaate raba ajaloost ning sealsetest taimedest, mida ka oma 

silmaga nägime. Külastasime kaht vaatlustorni ja nautisime vaikust, 

mis rabale nii omane on. 

Pärast rabas käiku vaatasime loodusfilmi ja jõime sooja teed. Peale 

seda sõitsime edasi Kabli linnujaama, seal rääkis Merike meile    

sellest, kuidas linde püütakse, et neid rõngastada  ja miks see oluline 

on. Käisime ka Kabli loodusrajal, kus nägime erinevaid looduskaitse 

all olevaid taimi. Päeva viimane jalutuskäik oli Tolkuse rabas,     

külastasime vaatlustorni ning Merike rääkis sealse elustiku eripärast. 

Ööbima sõitsime Ritsu talu Veelaagrisse. 

Märkamatult jõudis kätte teine päev. Esimeseks tegevuseks oli Sooma 

rahvuspargi külastuskeskuse külastamine ja matk sealsel koprarajal. 

Meie giidiks oli Urve, kes teadis kõike sealse looduse kohta. Nägime 

kopra tammi ning saime teada huvitavat kobraste elu kohta. 2 km 

selja taga ja oligi aeg asuda vahvale kanuumatkale, päike paistis ja 

linnud laulsid, midagi paremat oli raske ettekujutada. Pärast 4 tunnist 

matka sõime kõhud sooja suppi täis ning kohtusime uue giidi,      

Annega, kes teadis Soomaa ajaloost, kommetest ja sealsest loodusest 

kõike. Soomaa on 400 ruutkilomeetri suurune ning kõige suurema 

üleujutuse ajal oli seal vee all 210 ruutkilomeetrit. Kunagi oli       

Soomaal olnud üpris palju majapidamisi, kuid nüüdseks on seal üsna 

inimtühi. Külastasime Kuresood ja Karuskoset, mis üleujutuse ajal 

täiesti vee all oli, Anne teadis meile rääkida igasugu naljakaid seiku 

Karuskose ajaloost. Nii möödus meie teine päev. 

Kolmandal päeval asusime tagasiteele. Külastasime teel Tori põrgut, 

mis on esimeste taimede ja kalade jäänuste leiukoht  ja Vanaõue 

luiteid, mis tõendavad seda, et 10 000 aastat tagasi laiutas seal pai-

gas veel vesi, Vanaõue luited on ühtlasi ka kõige sisemaalisemad 

luited Eestis. 

Kolmanda päeva lõunaks olime külastanud kõiki plaanitud kohti 

ning saanud teada palju huvitavat selle kandi looduse erilisusest ja 

ajaloost. Nüüd võisime rahuliku südamega koju väljapuhkama min-

na! 

Et meie laager toimuda sai, tuleb tänada Keskkonnainvesteeringute 

Keskust, kes projekti rahaliselt toetas. 

Kevadisel üleujutusel oli veetase valge triibuni 

mailto:info@polvayg.edu.ee


Kõike  ei peagi meeles pidama, tuleb osata ka unustada. Vajalik info 

kipub siis ära ununema, kui seda ei kasutata või ei korrata. 

Ega asjata öelda, et kordamine on tarkuse ema. Kordamine peab 

olema süsteemne, siis püsivad õpitud asjad meeles. 

Allikas: Internet 

Raamatust: Mälumängud lastele - Tln.: Cum Laude, 2010. 
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P ÄRIMUSLIK  LASTELAAGER  

H IMMASTES  

Suvekooli esialgne kava: 

esmaspäev, 9.08.2010 

10. 00 väljasõit Himmastesse Võru Instituudi juurest 

10. 45 majutus, tutvumine Himmaste Algkooliga 

11. 00 jagunemine rühmadeks, tutvumine juhendajatega, laagri 

põhimõtetega (Aile Vals, Hardi Saarniit); rühmasisene/

omavaheline tutvumine 

11.45 võru keele tunnid rühmades (Mariko Faster, Sulev Iva – 

hiljem vahetavad rühmad õpetajaid 

13.00 lõunasöök 

14.00 Jakob Hurda sünnikohas Himmastes Lepa talu õuel suur-

mehe lapsepõlve ja rahvaluulekogumise alguse tutvustus (Liina 

Kähr) 

15. 00 jätkuvad võru keele tunnid 

16.00 töötoad (saia- või koogiküpsetamine, puutöö) (Aale Raud-

sepp, Toomas Songi) 

17.30 Teepaus ahjusoojate küpsetistega 

17. 45 Filmi ”Viimne reliikvia” võru keelde dubleerimine, 

YouTubei ülespanek (Evar Saar) 

19.00 õhtusöök 

20.00 Hurda Vana kandle Põlva kihelkonna laulude õhtu 

(Urmas Kalla) või: Vanade laulu- ja tantsumängude õhtu folk-

looriansambliga Käokirjas (Ülle Podekrat), kes esitab laste kar-

jakava Himmastest pärit lugemistest ja lauludest, mis on pärit 

Aile Valsi raamatust Põlvamaa vanad lastelaulud (1996).  

Või: kohtumine ja intervjuu-õhtu noore lõõdsamängija Toomas 

Ojasaarega. Õhtule on oodatud ka külarahvas jt külalised. 

22.00. Õhtujutt Põlva lähedalt pärit kirjaniku Madis Kõivu raa-

matu 

 ”Kähri kerko man Pekril” alusel (Tiia Allas) 

 

teisipäev, 10.08.2010 

8.30  hommikusöök 

9.00  Matk (küsime laagrilistelt, kuhu nad enam minna soovi-

vad). 

 Kas: 

* põlvakeelse keelejuhiga matk Taevaskotta (Aale Raudsepp, 

Hardi Saarniit) 

* põlvakeelse  keelejuhiga matk Põlvasse (Aile Vals, Tiia Al-

las), kus 2010. aasta on kuulutatud pärimuskultuuri aastaks. 

12.30 lõunasöök 

13.30 I rühm kohanimesid/rahvaluulet korjamas (Evar Saar) 

          II rühm kohanimesid/rahvaluulet korjamas (Tiia Allas) 

15.00 teepaus 

15. 30 rukkivihkude köitmine (Leiu Asi)  

16.30  kokkuvõte: iga laagriline kirjutab võru keeles,  mis laag-

ris meeldis/ei meeldinud ja mida edaspidi niisugustelt kogune-

mistelt ootab 

17. 00 Õhtusöök 

17.45 Asjade pakkimine, kojusõit 

 

Juhendajad: Aile Vals, Hardi Saarniit, Mariko Faster, Sulev Iva, 

Liina Kähr, Aale Raudsepp, Evar Saar, Urmas Kalla, Ülle 

Podekrat, Leiu Asi, Tiia Allas, Toomas Songi, Toomas Ojasaar  

 

Laagri maksumus on 100 krooni. 

Oma soovist laagris osaleda anna teada hiljemalt 21. maiks.  

Täpsem info ja registreerimine tel 56 143 780 või e-posti teel 

allas.tiia@gmail.com  

RAAMATUKOGU  SOOVITAB  

COMENIUSE  PROJEKT  

25.-31. mail on Põlva Ühisgümnaasiumis Comeniuse projekti “HERE I 

AM: YOUR MIRROR” külalised Türgist ja Poolast. Projektis osalevad 

koolid kolmest riigist: Eestist, Türgist ja Poolast. Türgist on meil külas 

15 ja Poolast 7 inimest. 

Esialgne programm: 

25. mai - osalejate saabumine. 

26. mai - avaüritus kell 10.00 aulas, kooli ja Põlva tutvustus, sõpruspidu 

27. mai - töötoad, ekskursioon Taevaskojas ja Karilatsis, meelelahutus 

õpetajatele ja õpilastele 

28.mai - tundide külastamine, ekskursioon Tartusse, meelelahutus Põl-

vas 

29. mai - Poola grupi lahkumine, Türgi grupile osavõtt Põlva päevade 

üritustes 

30. mai - ekskursioon Tallinnas 

31. mai - Türgi grupi lahkumine 

Täpsem info õpetaja Siiri Joosepi käest. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
mailto:allas.tiia@gmail.com
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Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsus aasta alguses Põlva-, Valga- ja Võrumaa koolinoori osalema esseekonkursil, mille 

eesmärgiks oli propageerida keskkonnateadlikke ja loodussõbralikke eluviise ning leida ja levitada uusi keskkonnakaitselisi 

ideid. Esseekonkursi keskseks teemaks oli KIKi toel Põlva-, Valga- ja Võrumaal teoks saanud projekt, mis on otseselt või    

kaudselt aidanud kaasa Eestimaa looduse tundmisele ja hoidmisele ning piirkonna arengule. 

Põlva Ühisgümnaasiumi 12.b klassi õpilane Aviva Vigel saavutas oma tööga “Loodustunnetus ei tule pelgalt raamatuid lugedes” 

gümnaasiumide arvestuses I koha. Aviva juhendaja oli õpetaja Krista Untera. 

 

Võidutöö “Loodustunnetus ei tule pelgalt raamatuid lugedes” (Aviva Vigel) 

ESSEEKONKURSS  

Olen terve oma elu elanud Põlvamaal, selles väikses rohelises linnas 

Eesti kaguküljel ning alati pidanud privileegiks seda, et keskkond, milles 

viibin, jääb kaugele häirivast suurlinna kärast, mürast ja on igati turvali-

ne paik olnud põlvest-põlve. Kui järele mõelda, siis juba väikesest peale 

on mu teed ja valikud viinud üht- või teistpidi ikka looduserüppe, nagu 

oleks see loomulik asjade käik. Olen üks neist vähestest, kellel on     

võimalik olnud suureks sirguda maal - talumajas - ning sealt olen kaasa 

saanud tähtsa tõekspidamise, et kõigesse elavasse, mis inimest ümbrit-

seb, tuleb suhtuda lugupidamisega. Otsus minna looduskallakuga klassi 

oli samuti iseenesest mõistetav valik. Juba varemalt sain vahetuid     

muljeid vanemalt vennalt tema kadestusväärseid seiklusi kõrvalt jälgi-

des. Enim paelus mind loodusklassi juures aga see, et teadmiste ammuta-

mine ei piirdu siin pelgalt teooriaga maid jagades, vaid praktilisi õppe-

käike loodusesse on juba aastaid suure au sees hoitud. Mida paremat 

võiks veel nelja seina vahel vinduv õpilane tahta? Juba esimesel ühisel 

väljasõidul veendusime, et just naturaalses keskkonnas õppimine viib 

kõige kiiremini sihile, kuna kõike on võimalik oma silmaga näha ja   

käega katsuda. Rääkimata sellest, et ühised ettevõtmised lähendavad 

inimesi. Paljud küsimusedki, mis koolipingis istudes muidu kukalt    

kratsima oleks pannud, said värskes õhus viibides iseenesest vastuse. See ei ole mingi saladus, et inimesel on mitmeid meeli ja tajusid, mille 

abil ta ümbritsevast maailmast oma visiooni loob. Ometi, ainult neid koos kasutades saab kujuneda tervikpilt kõige tõetruum - pelgalt raama-

tuid lugedes ei jõua inimene õige loodustunnetuseni: üks oluline lüli jääb veel puudu, mis ongi see, mida nimetatakse isiklikuks kogemuseks. 

Olen õnnelik, et nende kolme aastaga olen jõudnud tänu õppematkadele näha Eesti kõige võrratumat poolt, külastanud veidi probleemsemaid 

paiku ning jõudnud ka sinna, kuhu ehk muidu poleks minnagi aimanud. Ma ei mäleta, et oleksin kordagi kahetsenud, et valisin haridustee  

edasijätkamiseks just looduse suuna. 

Palju eredaid mälestusi on seljataga. Ja kuigi minu isiklik kokkupuude keskkonnainvesteeringute keskusega on senini veel väike, ning projekt 

ei olnud otseselt minu kodukoha arenguga seotud, saan siiski öelda, et väärt kogemusena läks see kirja igal juhul. Üheks meeldejäävamaks 

väljasõiduks kujuneski kahtlemata klassi kolmepäevane ekskursioon Loode-Eestisse ja Vormsi saarele, mis ainult tänu KIKi rahalisel toel  

võimalikuks sai. Küsimusele, mida see projekt meie klassile juurde andis, on vastus lihtne - paras jagu olulisi teadmisi, eriti keskkonna vallas, 

mida igal juhul ka oma kodukohas ellu võiks rakendada. Kuid ühtlasi ka tunde, et oleme alati tagasi oodatud. Sealsete kohalike elanike eluviis 

võiks olla paljudele eeskujuks ning nende juhtlause kõlaks nii: et säiliks saare loomulik idüll, tuleb hoida hindamatuid väärtusi. Alustades  

sellest, et kantakse kodukohta alati südames - ka siis, kui ollakse võõrsil; vanu kultuursäilmeid ja traditsioone alal hoides, ning lõpuks, isegi 

kõige elementaarsema prügisorteerimisega, mis näitab selgesti, et loodusest peetakse sama palju lugu kui iseendast. Seda mõtteviisi võiks ka 

minu kodulinn tõhusamalt rakendada. Mitte kõik ei ole veel “roheliseks kasvanud“, tähendab, linnas elades kiputakse paratamatult unustama, 

et ka seal tuleks elada tegelikult loodusega käsikäes: just siin oli Vormsil käik abiks, koputades meie, kui noorema generatsiooni                 

südametunnistusele - mitte et seltskond looduse suhtes üleoleval hoiakul oleks olnud - kuid siiski, nähes ideaalselt toimivat süsteemi, tekib 

paratamatult endalgi tunne, et tahaks olla veel parem. 

Rääkides meeldejäävast kogemusest, ei saa üle ega ümber Elistvere imearmsast loomapargist, mida külastasime ühel ilusal maikuu päeval. See 

polnud lihtsalt õppekäik nagu olid eelnevad, vaid täispikk eksamipäev, ometi täiesti pingevaba. Sellel ajal kui paralleelklass koolis eksamitööd 

kirjutades ärevust sai tunda, omandasime meie oma mitmekülgsed teadmised vahetus looduses omaala spetsialiste kuulates ja üht-teist omal 

käel järele proovides. Pikk päev läks kahtlemata asja ette, sest tuleb nentida, mõni sai selle jooksul targemaks kui terve õppeaastaga suutis 

omandada. Elistveres käik andis kõigile palju juurde - alustades praktilistest teadmistest ning lõpetades uue vaatega, mille andsid meile      

inimesed, kes igapäevaselt oma alaga tegelevad - see on midagi muud kui koos õpetaja-raamatuga töö. Paratamatult sellised ettevõtmised mak-

savad. 

„Laps, kes võtab sõbraks looduse, muutub hingelt paremaks“ - need on Artur     

Toome kuldsed sõnad. Olen alati arvanud, et loodus on kõige parem õpetaja. Kuigi 

puude, taimede ja loomade võimusesse ei kuulu sõnu lausuda, suhtlevad nad meiega 

telepaatilisel teel. Eestimaal leidub külluses selliseid paiku, mida iga selle riigi  

elanik peaks kord elus külastama - loodusklassi õpilase suur privileeg ent samas ka 

kohustus on mõnda neist lähemalt tundma õppida. Tegelikult pole ju vahet, kas 

projekt on seotud mõne õppe-ekskursiooni või looduskaitselise ürituse korraldami-

sega: selles osaleja rikastub mitmel moel: positiivse emotsiooni, vahva kogemuse ja 

viimaks võib muuta isegi tema suhtumist. Ühesõnaga, kaudselt mõjutab iga KIKi 

investeering, kuhu on kaasatud kohalikud, meie kodukohta, sest need laiendavad 

noore inimese silmaringi, ning kui mitte kohe, siis lähitulevikus kindlasti asub see 

sama motiveeritud noorpõlv väljastpoolt saadud ideid siin ellu viima. Sellepärast 

arvangi, et õige koht kuhu raha panustada on loodusharidus - teooriale vastukaaluks 

tuua õpilane ka loodusele lähemale, et kasvaks tema tunnetus ja aukartus   ümbritse-

va keskkonna suhtes. 
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7. mail oli 1. klassis ebatavaliselt palju rahvast. Külla olid tul-

nud emad ja vanaemad. Üheskoos asuti Eno Raua raamatukan-

gelast meisterdama. Töö lõppedes rõõmustas tahvlil hulk oma-

näolisi Sipsikuid. 

Seejärel korraldasid õpilased saalis väikese kontserdi. Emasid 

peeti meeles omavalmistatud kingitustega. Päeva lõpetas ühis-

tants. 

 

 

Õpilaste arvamused 

 

Kristin: „Emale meeldis kingituste üleandmine.“ 

Kenno: „Minu emale meeldis kõik. Oli tore päev.“ 

India: „Ema pani mu kingituse seinale.“ 

Elisabeth: „Emale meeldis kõik. See oli kõige vahvam 

pidu!  Kingitusi üle andes tuli pisar silma.“ 

 

 

 

Kairit: „Meile meeldis Sipsikut teha. Panime 

sinna lilli ka.“ 

Margus: „Mulle meeldis terve päev. Emale 

meeldis Sipsiku tegemine ja kontsert.“ 

Johanna: „Minu emale meeldis esinemine.“ 

Sander: „Minu emale meeldis Sipsikut teha.“ 

 

Anete: „Emaga koos on palju 

mõnusam meisterdada.“ 

Kristini ema: „Selliseid päevi 

võiks rohkem olla. Töölt on 

küll keeruline vabaks saada, 

kuid lapsega koolis koos tegut-

semine on seda asjaajamist 

väärt.“ 

Ester Kalder 

ERILINE  KOOLIPÄEV  
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Infolehes nr 11/21 alustasin liik 5 – matemaatika ja loodusteaduste 

tutvustamisega. Seekord jätkame liigitustabeli tutvustamist alaliigist 52 – 

Astronoomia. Astrofüüsika. Geodeesia. 

Tule tutvu raamatukogu laudil olevate raamatutega. Liik 52 alt saad lugeda 

järgmisi raamatuid: 

Miles L; Smith A. Astronoomia @ kosmos. - Koolibri, 1999. Raamat 

mõeldud lastele ja märksõnadeks: arheoastronoomia, Päikesesüsteem, 

tähed, universum. 

Eelsalu H. Astronoomialeksikon: astronoomia XXI sajandi künnisel: maa-

ilmapilt, mõisted, ajakorraldus ja arengulugu. Eesti Entsüklopeediakirjas-

tus, 1996. 

Weinberg S. Esimesed kolm minutit: arutlus universumi tekkest. Valgus, 

1988. 

Kasak E. Iidne tähetarkus. Argo, 2003. 

Kas me oleme üksi universumis?: intervjuud Catherine Davidi jt. – Olion, 

2001. 

Soopalu T. Kooliastronoomia põhivara. – Koolibri, 2000. 

Graham I. Kosmos – Koolibri, 2002. 

Becklake,  Kosmos: tähed, planeedid ja kosmoselaevad. – Varrak, 1997. 

Õpilastele mõeldud raamat kuulub sarja Aken maailma. 

Jones B. Kosmose uurimine. – Koolibri, 1995. 

Köthe R. Maa ja maailmaruum. – Koolibri, 2007. 

Riley P. Meie päikesesüsteem. – Karrup, 1997. 

McNab,  D. Planeedid. – Varrak, 2000. 

Oja, H. Põhjanael: retk tähtede maailma. – Valgus, 2001. 

Ganeri A. Sekstandist sonarini: kaardi ja navigatsiooni lugu. – Eesti    

Entsüklopeediakirjastus, 2001. 

Schilling G. Sähvatus! Universumi suurimate plahvatuste jahil. - Varrak, 

2005. 

Jaaniste J; Saar E. Täheatlas. – Valgus, 1990. 

Oxlade C. Tähistaeva saladused. – Koolibri, 2001. 

Tähistaevas: entsüklopeedia: galaktikad, planeedid, tähed, tähtkujude kaar-

did, kosmoseuuringud – Koolibri, 2009. 

Liik 53 – Füüsika riiulilt leiad alljärgnevat kirjandust: 

Bosch, G. 1000 põnevat eksperimenti. – Ersen, 2000. 

Pearce Q. 60 ülimalt lihtsat teaduslikku eksperimenti. – Sinisukk,1999. 

Gribbin J; Gribbin M. Aeg ja universum/ ill. Nick Dewar. – Koolibri, 

2000. 

Götz H. Füüsika. – Koolibri, 2001 – Raamat sarjast „Taskuteatmik”. 

Tarkpea K; Voolaid H. Füüsika käsiraamat. - Koolibri, 2002. 

Karu G. Füüsika lühikursus gümnaasiumile: gümnasisti a @ o. - Koolibri, 

2002. 

Pärtel E. Füüsika mõistekaardid põhikoolile. – Atlex, 2004. 

Loide R. Füüsika näidisülesandeid (gümnaasiumile): mehaanika. Koolibri, 

2005. 

Kornel V. Füüsika põhivara põhikoolile. – Koolibri, 2007. 

March R. Füüsika võlu/ ingl. k. tlk. Henn Käämbre. – Ilmamaa, 2000. 

Kask M; Reemann M. Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile – Koolibri, 

2001. 

Kuballa M. Füüsika. Keemia: valemid. – Koolibri, 2001. 

Lukki T. Füüsika: universum, aine, mehaanika, soojus, elekter, optika – 

Ilo, 2000. 

Gribbin M; Gribbin J. Kaos ja määramatus/ ill. Chris Priestley. – Koolibri, 

2004. 

Hammond,  R. Kas tunned jõudu?: [füüsika, milles on vurtsu] – Koolibri, 

2007. 

Lipson H. Katsed, mis lõid füüsika/ ingl. k. tlk. H. Raudla. – Valgus, 1983. 

Paju V. Pilk teaduse- ja tehnikamaailma: täiendav materjal gümnaasiumi 

füüsikakursusele – Koolibri, 2005. 

Suur katseteraamat – Koolibri, 2000. 

Disney W. Trikiraamat: kuidas teha lihtsaid füüsikakatseid – Egmont   

Estonia, 1997. 

Universum pähklikoores – Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. 

Oxlade C; Stockley C; Wertheim J. Usborne´i illustreeritud füüsikaleksi-

kon: faktid ainsa pilguga – Koolibri, 1997. 

Glover D. Välgatus ja kärgatus: katseid heli ja valgusega – Koolibri, 2003. 

Järg on jõudnud Liik 54 – Keemia raamatute tutvustamiseni. Keemiahuvi-

line leiab siit järgmist lugemist: 

Bosch, G. 1000 põnevat eksperimenti – Ersen, 2000. 

Karik H. Biometallid ja mürkmetallid. – Koolibri, 2001 

Viiding  H. Eesti mineraalid ja kivimid – Valgus, 1984. 

Kuballa M. Füüsika. Keemia: valemid – Koolibri, 2001. 

Arold J. Huvitavaid katseid keemias – Avita, 1999. 

Raukas A. Kalliskivid. – Valgus, 1982. 

KUIDAS  KOOLIRAAMATUKOGUS  HAKKAMA  SAADA  (7)  

Karik H; Kuiv K; Truus K. Keemia. – Ilo, 2001. Kuulub sarja „Ilo    

miniteatmik”. 

Keemia eksamiülesanded 1999-2006 põhikoolile: lahendused, vastused. 

Ilo, 2007. 

Karik H. Keemia koduõpetaja põhikooliõpilasele – Ilo, 2009. 

Katt N. Keemia lühikursus gümnaasiumile – Avita, 2007. 

Tamm L; Tamm  T; Tuulmets A. Keemia mõisted gümnaasiumile: eesti-
vene-eesti sõnastik – Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 

Wertheim J; Oxlade C; Waterhouse J. Keemialeksikon – Koolibri, 1996. 

Lukason A. Keemiaülesanded selgeks. – Avita, 2001. 

Pullerits R; Mölder M. Keemiaülesannete lahendamine. - Avita, 2000. 

Koorits A; Muoni H. Keemilised pähklid: materjale keemia mälumängu-

deks. – Koolibri, 1998. 

Raukas, A. Kuld ja kalliskivid. – Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000. 

Karik H. Leiutised ja avastused keemias. Ilo, 2009. 

Karik, H. Looduslik vesi ja hämmastavad imeveed – Koolibri, 2006. 

Karik, H. Metallid ja mittemetallid meis ja meie ümber – Koolibri, 2004. 

Toots V; Tõldsepp A. Nuputamist keemia vallas – Koolibri, 1991. 

Dingle,  A. Perioodilisustabel: [keemilised elemendid, millel on jumet – 

Koolibri, 2008. 

Liik  55 Geoloogia kutsub tutvuma järgmiste raamatukogus leiduvate 

raamatutega: 

Muranov A. Ebatavaline ja ähvardav loodus; vene k. tlk. V. Ilves – Eesti 

Raamat, 1981. 

Eesti kaitsealad - geoloogia ja vesi. – Teaduste Akadeemia Kirjastus, 

1996. 

Heinsalu Ü. Eesti NSV koopad – Valgus, 1987. 

Raukas A. Eestimaa viimastel aastamiljonitel. – Valgus, 1988. 

Calder N. Ilmaköök – Valgus, 1983. 

Imeline maa: entsüklopeedia : geoloogiline areng, hiidmandrid, kliima, 

pinnavormid, loomad, taimed – Koolibri, 2009. 

Wille G. Imepärane vee maailm – Eesti Raamat, 1966. 

Heinsalu Ü. Karst ja looduskeskkond Eesti NSV-s – Valgus, 1977. 

Rebassoo H. Laidude raamat – Valgus, 1972. 

Malam J. Maakera. – Koolibri, 2002. 

Muranov A. Maakera loodusjõudude kütkes – valgus, 1986. 

Parker S. Maakera seest ja väljast – Varrak, 1997 

Mäemets, Matk Eesti järvedele – Eesti Raamat, 1989. 

Brooks F. Meie maakera. – Koolibri, 2001. 

Planeet Maa / [tõlkija Mari Pukkonen ; toimetaja Rein Põder] – Karrup, 

1999. 

Bright, Planeet Maa sinu taskus : olulisi fakte meie planeedi loodusloost 

– Koolibri, 2009. 

Fowke B. Planeet Maa: seda pole sulle  veel kunagi räägitud – Koolibri, 

1998. 

Hanke H. Seitsmes kontinent: meri tooraine-, toidu- ja energiaallikana – 

Valgus, 1969. 

Roberts E. Värisev maa: [maavärinatest ja seismoloogia ülesannetest] - 

Valgus, 1971. 

Liik 55 alaliik on 551 Meteoroloogia. Klimatoloogia. Selle liigi alt 

leiab huviline järgmised raamatud: 

Suuroja K. Balti klint - loodus ja ajalugu - OÜ GeoTrail KS, 2008. 

Suuroja K; Suuroja M. Eesti 100 rändrahnu - OÜ GeoTrail KS, 2006. 

Taylor B. Ilm ja kliima. – Koolibri, 2003. 

Rowland-Entwistle T. Ilm ja kliima : entsüklopeediline teatmeteos lastele 

– Koolibri, 1996. 

Imepärane reis aegade algusesse – Varrak, 1998. 

Aaloe, A. Kaali meteoriidikraatrid – Eesti Raamat, 1968. 

Morris N. Koopad – Koolibri, 2000. 

Leinonen M; Dahlström H; Nyberg T. Läänemeri – 1992. 

Harris, C. Metsik ilm – Koolibri, 2007. 

Richards K; Johnston T. Õhk ja vesi – Valgus, 1993. 

Challoner J. Orkaanid ja tornaadod – Koolibri, 2001. 

Pildiraamat Maast – Sinisukk, 2001. 

Lambert, D. Põnev ja salapärane ookean – Eesti Entsüklopeediakirjastus, 

2001. 

Minnaert M. Valgus ja värv looduses/ vene k. tlk. Hillar Koppel –    

Valgus, 1976. 

Rast H. Vulkaanid ja vulkanism/ saksa k. tlk. Alfred Reier – Valgus, 

1988. 

 

Jätkub järgmises infolehes. 

Tiia Ojanurm 
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