
D IREKTOR TÄNAB  

Nr 13 (37)           3. juuni 2011 

INFOLEHT 

5.-8. klasside matkamängul “Loodus on lähedal” hästi esinenud õpilasi: 

Sel kevadel toimunud Põlva-Võru-Valgamaa koolidele suunatud loodusviktoriinist "Loodus on lähedal" võttis osa 295 õpilast 5.-6. klassist ja 193 

õpilast 7.-8. klassist. Võistlus oli väga pingeline ja tasavägine - parimate selgitamiseks tuli kasutada lausa komakohti. 8.-10. juunil Karula rahvus-

pargis Ähijärvel toimuvale looduslaagrisse on oodatud 38 parima tulemuse saanud õpilased üle kolme maakonna.  

Kolme maakonna 7.-8. klasside arvestuses saavutasid Põlva ÜG 7.b klassi õpilased väga head tulemused. I-II kohta jagasid Arman Liblik,       

Liisa-Maria Rõbakov, Birgit Vana ja Silver Schmeiman. Õpilasti juhendas Urve Lehestik. Palju õnne! 
 

4.-6. juunil toimub Aegna saarel Elurikkuse võistlusmängu lõppvoor. Põlva ÜG läheb esindama võistkond koosseisus Birgit Vana, 

Mari-Liis Kõiv, Karl-Erik Aavik ja Karl Peter Prozes. Edu neile! 

18. mail toimus Taevaskojas 5.-8. klassidele matkamäng “Loodus on lähedal”. Hästi esinesid Põlva ÜG 7.b ja 6.a klassi võistkonnad. 7.b klassi 

võistkonda kuulusid Silver Schmeiman, Birgit Vana ja Kärt Kamja. 6.a klassi võistkonda kuulusid Kärt Aavik, Elina Amon ja Lotta-Loviisa Rohtla.  

vabariiklikel olümpiaadidel hästi esinenud õpilasi: 

Vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil sai Lembe Kullamaa (8.b klass) 30. koha. 

Vabariiklikul geograafiaolümpiaadil saavutas Anne Serv (10.a klass) 34. koha. 

Loodusviktoriinil “Loodus on lähedal” hästi esinenud õpilasi: 

kiituskirjaga väga hea õppimise eest 2010/11 õppeaastal järgmisi õpilasi:  

1.a klass: Helena Angela Kiisler, Uko Hiid Laine, Siim Lepp, Priit           

Luuk- Luuken, Aleksandra Must, Kevin- Vladimir Soots, Elon Holger Vaab, 

Rainer Vana 

1.b klass: Kevin Keret Koger, Mihkel Liivago, Markus Lina, Ranno Rahasepp, 

Kertu Sulg, Triinu Vijar, Jan Markus Salum, Samanta Suitsik 

2. klass: India Maria Emilia Kiisler, Kristin Kivioja, Elisabeth Koor, Kristin 

Kooskora, Johanna Laanoja, Rainer Leben, Indra Liz Nemvalts, Anete Saar, 

Kenno Kallastu 

3. klass: Robert Birnbaum, Kairiin Märtson, Sten Naruson, Robin Põvvat, Erki 

Sulg, Karoli Villako 

4.a klass: Karina Kaldvee, Hanna Maria Laane, Kertu Laanoja, Liisbeth 

Michelson, Eedi Jäger, Mark Robin Kalder, Gregor Kulla 

4.b klass: Joosep Miina, Laura Nagel, Arned Parman, Carmen Piirsalu, Märt 

Pilliroog, Grete Vahtra 

5.a klass: Rene-Kristjan Jüriöö, Kristo Kooskora, Andra Rahasepp, Jane 

Sabal 

5.b klass: Egert Aalde, Krister Vasser 

5.c klass: Annabel Jaamaste, Mari-Mall Puksa, Triin Mirjam Tark 

6.a klass: Elina Amon, Vanessa Järv, Lota-Liviisa Rohtla 

6.b klass: Hanna Maria Rüütli, Mirjam Juhandi, Johanna Rüütli, Kätlin 

Koosapoeg 

6.c klass: Marimal Tilk 

7.a klass: Marge Käis, Maris Lutsar, Karin Orgulas, Crislyn Puik,      

Liis Urman, Katre Vares, Kerli Kaine 

7.b klass: Birgit Vana 

7.c klass: Liisbeth Sütt, Grete Sikk, Reti Patrail 

8.a klass: Maarja Villako,Mirjam Sarnit, Lennart Heinoja, Kirsika Berit 

Reino 

8.b klass: Liisi Kolpakov, Lembe Kullamaa 

10.a klass: Kerli Juhandi 

11.a klass: Kätlin Protsin, Vladislav Mihnovitš 

hea õppeedukuse ning eeskujuliku või hea käitumise eest 2010/11 õppeaastal järgmisi õpilasi:  

5.a klass: Jörgen Jõõgre, Karolin Krikunov, Karina Käo, Greete Käsi,  

Martti Lusti, Isabel Padumäe, Maik-Karl Pehk, Emma- Marie Pihlap, Kristin 

Protsin, Kelli Päkk, Sander Sellis, Martin Sults 

5.b klass: Reimo-Taavi Lõbu, Villu Serv, Annabel Hakmaa, Kristo Kannik, 

Kristofer Kiudorv, Karl Kivitar, Diana Linnas, Tanel Marran, Triinu Plaks, 

Antti Raaliste, Sirly Sõmerik, Rainer Toots, Esko Vanahunt 

5.c klass: Morris Jallai, Martin Järv, Pilleriin Koor, Kristin Kukli, Reigo 

Käis, Lota-Liisa Lehe, Triin Mägi, Criselle Tennosaar, Ken-Mikko Vahtra 

6.a klass: Elerin Helde, Mihkel Kurvits, Cevun Maask, Iris Tähemaa 

6.b klass: Hanna-Katre Plato, Rando Hinn 

6.c klass: Birgit Avistu, Keterli Jõõgre, Marten Moro, Markus Pruus, Joonas 

Selgis, Karl Hillar Talgre, Martin Tint, Mauno Tälli, Peter Gabriel Änilane 

7.a klass: Sirje-Maria Lehestik, Jürgen Adamson, Richard Kolsar, Jaan 

Koort, Mari-Liis Kõiv, Hanna Lattik, Taur Lillestik, Getter Matto, Ako 

Ojamets, Janet Ostra, Sille Pragi, Stella Rõbakov, Nalong-Norman Seeba, 

Natjan-Naatan Seeba 

7.b klass: Silver Schmeiman, Katrin Toom, Hardi Põder, Kärt Kamja 

7.c klass: Roger Koosa, Helian Bleive, Andre Saar, Beatrice Saarniit, Anna 

Simga 

8.a klass: Kristin Kaha, Grete Kellamäe, Andree Laas, Marit Lusti,  

Pilleriin Masing, Maiken Mägi, Temari Nuuma, Karin Rosenberg, 

Randy Soosaar, Roland Soosaar, Elsbeth Tiisler, Emily Stella Tintso, 

Karmen Urb, Grete Lokko 

8.b klass: Margret Help, Herta Hiiend, Geio Illus, Hanna-Kaisa Jallai, 

Rait Kamber, Kristjan Luts, Kristel Nasari, Petra Nook, Birli Peterson, 

Siim Pragi, Pirke Prii, Kristi Raias, Janeli Rammo, Silja Savi, Lauri 

Tigasson 

8.c klass: Tiina Ilves, Kris Jalas, Karolin Kiudorv, Kelli Koor; Janeliis 

Käo; Mariaana-Aleksandra Tereste 

10.a klass: Triin Kamja, Vaivika Nikandrova, Anneli  Oru, Sander 

Petersell, Renno Pilberg, Liis Poska, Andreas Rikken, Anne Serv,   

Kertu Tootsmann 

10.b klass: Lumileid Hälvin, Anett Numa, Mikk Pilliroog, Monika 

Vares, Veronica Ööbik 

10.c klass: Greta Pentsa 

11.a klass: Iris Herman, Kristiina Ilves, Lisett Lees, Reimo Mägi,  

Indrek Neeme, Hanna Sepp, Kaarel Värton 

11.b klass: Evelin Haavamäe, Markus Käo, Kadri Niine,                 

Tauri Tigasson, Ingrid Vanahunt 

11.c klass: Juta Kruusmäe, Hedy Liin, Hedi Armulik, Siim Siiman 
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Kergejõustiku meistrivõistlused Tilsis 

18. mail toimusid Tilsis Põlva maakonna koolide 1.-5. klasside kerge-

jõustiku meistrivõistlused. 

Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond koosseisus Karoli Villako, Johanna 

Laanoja, Sten Naruson, Ruben Pütt, Kerli Rand, Laura Nagel,          

Reimo-Taavi Lõbu ja Kevari Ploompuu saavutas pendelteatejooksus        

I koha. 
 

1.-3. klasside arvestus: 

Karoli Villako 60 m jooksus III koht, kaugushüppes II koht, palliviskes    

I koht ja 400 m jooksus I koht; 

Sten Naruson kaugushüppes III koht, 60 m jooksus 5. koht, 400 m      

jooksus 7. koht; 

Kaimar Pihlapuu palliviskes 7. koht. 
 

4.-5. klasside arvestuses: 

Kerli Rand kaugushüppes 7. koht; 

Ave-Lii Laas palliviskes 8. koht; 

Laura Nagel 400 m jooksus 7. koht; 

Kevari Ploompuu 60 m jooksus I koht, palliviskes I koht, kaugushüppes 

4. koht; 

Rene-Kristjan Jüriöö 60 m jooksus III koht, kaugushüppes 5. koht; 

Egert Aalde 60 m jooksus 4. koht, 400 m jooksus III koht; 

Reimo-Taavi Lõbu kaugushüppes II koht, 400 m jooksus 5. koht. 

 

19. mail toimusid Tilsis Põlva maakonna koolinoorte kergejõustiku 

meistrivõistlustelt. 

Põlva ÜG õpilaste tulemused. 

Marimal Tilk 60 m jooksus II koht, palliviskes I koht, 600 m jooksus       

I koht; 

Mirjam Juhandi kaugushüppes III koht; 

Grete Sikk 100 m jooksus I koht; 

Vaivika Nikandrova kuulitõukes III koht; 

Kätlin Protsin kaugushüppes I koht, kõrgushüppes I koht; 

Kristel Kotkas 800 m jooksus II koht; 

Karl-Markus Jens 60 m jooksus II koht, kaugushüppes II koht; 

Timm-Rainer Maidla kõrgushüppes I koht, kuulitõukes III koht; 

Carl-Erik Uibo kõrgushüppes II koht, kuulitõukes I koht, palliviskes         

I koht; 

Lennart Heinoja 100 m jooksus I koht, kaugushüppes II koht, kuulitõukes 

III koht; 

Andry Aust kuulitõukes I koht; 

Sander Somelar 100 m jooksus II koht; 

Leho-Lerner Lehis 100 m jooksus III koht, kõrgushüppes I koht; 

Ben-Ruuben Kaljuvee kaugushüppes I koht, kuulitõukes I koht; 

Andreas Rikken kuulitõukes II koht; 

Erik Listmann 800 m jooksus I koht; 

Taavi Tilgre 800 m jooksus II koht; 

Kristen Int kaugushüppes III koht, kuulitõukes III koht. 

NOOR  TEADLANE  2011 

Põlva maakonna koolinoorte valikorienteerumise meistri-

võistlused 

3. mail toimusid Taevaskoja ristis Põlva maakonna koolinoorte 

meistrivõistlused valikorienteerumises. Põlva Ühisgümnaasium 

saavutas gümnaasiumide arvestuses II koha. 

1.-5. klasside arvestuse saavutas Villu Serv I koha, Esko       

Vanahunt 6. koha.  

6.-7. klasside arvestuses Getter Matto III koha, Roger Koosa II 

koha, Reigo Tooming III koha.  

8.-9. klasside arvestuses Oliver Jõgeva I koha ning  

10.-12. klasside arvestuses Linda Puusalu II koha, Lumileid   

Hälvin III koha.  

Õpetaja Elina Pähn. 

Käesoleva aasta aprillist maini korraldas Tartu Ülikooli Loodus-

teadusliku hariduse keskus Interneti vahendusel toimuva koolide-

vahelise uurimusliku õppe võistluse “Noor teadlane 2011”. Kok-

ku osales selles 170 võistkonda 340 õpilasega, esindatud oli 49 

kooli üle kogu Eesti. 

Põlva Ühisgümnaasiumi võistkond “M&E” saavutas 8.-9. klassi-

de arvestuses 22. koha. Võistkonda kuulusid 9.a klassi õpilased 

Maarja Suvi ja Eleriin Aalde. 

Võistkond “Viktoriin” saavutas 37. koha. Võiskonda kuulusid 

Sigrid Raudsepp ja Monica Sasi 9.a klassist. 

Palju õnne! 

1.-5. klasside jalgpalli finaalvõistlus 

4. mail toimus Valtus Eesti Koolispordi Liidu 1.-5. klasside 

jalgpalli finaalvõistlus. Põlva Ühisgümnaasiumi tüdrukute   

võistkond saavutas I koha. Võistkonda kuulusid Triin Kikas, 

Mari-Mall Puksa, Stella Maasik, Liisi Anete Mark, Sirly      

Sõmerik, Ave-Lii Laas, Karolin Krikunov, Kristi Vainola. 

Võistkonna parim mängija Liisi Anete Mark.  

Õpetaja Lidia Petrova. 

Poiste võistkond saavutas III koha. Võistkonnas mängisid Egert 

Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Ants Ander Kähr, Ranno Liivago, 

Märt Pilliroog, Kevin Hakk, Kevari Ploompuu, Silver Sütt, 

Kristofer Kiudorv. Võistkonna parim mängija Kevari       

Ploompuu.  

Treener Margus Nemvalts. 

Põlva maakonna 1.-12. klasside õpilaste murdmaateatejooksu meistrivõistlused 

28. aprillil toimusid Intsikurmus Põlva maakonna koolide 1.-12. klasside õpilaste murdmaajooksu meistrivõistlused. 

1.-3. klasside arvestuses saavutas Karoli Villako III koha, Johanna Laanoja 9. koha, Kairiin Märtson 10. koha, Erko Vanahunt 6. koha, 

Kaimar Pihlapuu 8. koha, Sander Lõbu 9. koha. 

4.-5. klasside arvestuses saavutas Vairi Visnapuu 5. koha, Renee Jüriöö8. koha, Ave-Lii Laas 9. koha. 

6.-7. klasside arvestuses saavutas Elar Vanahunt I koha, Anette Kasemets II koha, Marimal Tilk III koha, Daniel Hakk 4. koha. 

8.-9. klasside arvestuses saavutas Erik Listman I koha, Eleriin Aalde III koha, Leho-Lerner Lehis 5. koha, Robert Palo 7. koha, Indrek Palo 

10. koha.   

10.-12. klasside arvestuses saavutas Taavi Tilgre II koha, Lumileid Hälvin III koha.  

S PORDITULEMUSED  

 

Täname kõiki Põlva ÜG õpilasi, kes saatsid oma 

toetuskaardid Jaapani lastele,  

kes elasid üle ränga katastroofi. 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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P ÄRASTLÕUNANE FÜÜSIKA  TUND  

11. mail külastas 10.a klass Tartu Ülikooli Füüsika Instituuti. 

Kõigepealt külastasime pinnauuringute laborit. Pool sellest ruumist oli täidetud masinaga, mis töötab fotoefekti põhimõttel. Järgmiseks labo-

riks oli keskkonnafüüsika uuringute ruum. Seal saime teada, et iga keha, ka me ise, on radioaktiivne. Meile räägiti kuidas mõõta radiatsioonias-

tet ning seda, et isegi Jaapani tuumakatastroofi tagajärjel õhku paiskunud radioaktiivsed ained jõudsid meieni. Kuigi seda oli väga vähe ning 

kogused polnud ohtlikud. Edasi liikusime ainete tahkestamise laborisse. Üllatusena tuli see, et vett on võimalik tahkeks muuta. Lisaks tutvusta-

ti meile kiletamise laborit ning viimasena astusime sisse ruumi, kus uuriti valgusenergiat. Räägiti kuidas valgusenergiat on aja jooksul üha 

paremini kasutama õpitud ja tutvustati ka mitmeid lampe ning lasereid. 

Kokkuvõtteks võime öelda, et saime rohkesti uusi teadmisi füüsikas ning pärastlõunane füüsika tund läks igati korda.  

Katre Tamm ja Kerli Juhandi, 10.a klassi õpilased 

M EELDIV  PÄEV  PÕHJA-EESTIS   

26. mai hommikul alustas Põlva Ühisgümnaasiumi  11.a klass koos füüsikaõpetaja      

Jaaguga õppekäiku Põhja-Eestisse. Plaanis oli külastada sealseid elektrijaamu ning Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituuti. 

Jõudes kohale, pidime mõni aeg ootama giidi ning sel ajal tutvusime ümbrusega. Seejärel 

suundusime vaatama Linnamäe HEJ, mis on Eesti suurim hüdroelektrijaam. Selle toodang 

on suurim võrreldes teiste hüdroelektri-jaamadega. Meile tutvustati ajalugu ja ehitust ning 

saime teada, et jõujaamas kohapeal pole kedagi, vaid töö jälgimine ja juhtimine käib 

kaugjuhtimis-süsteemi vahendusel. Tulevikuplaanidest nii palju, et on kavas ehitada uus 

kalatrepp, kuna hetkel on neil üpriski raske praegusest üle saada. Olles Jägala joa lähedal, 

mida nii mõnigi õpilane ei olnud varem näinud, käisime ka seda vaatamas. Vaade oli väga 

ilus. 

Edasi suundusime Iru elektrijaama. 

Enne ringkäiku anti meile väike 

ülevaade Eesti Energia tegevusest, selgitati elektrijaama tööd ning saime omale kollased 

kiivrid. Panime need pähe ning suundusime vaatama suuri turbiine. Tunniajalise     

jalutuskäigu ajal nägime elektrijaamas ehitust. Nimelt tehakse töötavasse jaama       

olmejäätmete    põletamise plokk, mis hakkab 2013. aastast vastu võtma põletamiseks 

prügi. Kuna EMHI-sse minekuni oli veidi aega ja   õpilastel kõhud tühjad, siis otsustasi-

me minna poodi. Seal käidud hakkasime sõitma. Meid võttis vastu vanem härra, kes 

juhatas meid loengusaali. Loengus anti ülevaade, millega EMHI üleüldiselt tegeleb, kus 

asuvad vaatlusjaamad ning saime teada, et vaatlusvõrk koosneb 99 jaamast. Seejärel 

läksime ruumi, kus räägiti meile rohkem ilmavaatlusest. Tuleks mainida, et reedel 

27. mail pidi hakkama Põlvas sadama õhtul 23 ajal vihma ja nii läks. Seega nende   

ennustus läks täppi. 

Huvitav oli käia vaatamas erinevaid elektrijaamu, neid võrrelda ning meile meeldis see 

õppekäik. Päeva lõpus, kui aeg oli kodu poole asuda käisime läbi ka kaubanduskeskusest, et hea-parem endaga kaasa osta. Nii võis alata    

Põlvasse sõit, mis kujunes päris lõbusaks. 

Laura Lill, 11.a klassi õpilane 

JOONISTUSVÕISTLUS “EESTI KAITSEVÄGI ÕPPUSTEL”  
Põlva Ühisgümnaasiumi 6.a klassi õpilased Christo Mattus ja Cevin Maask osalesid edukalt joonistusvõistlusel “Eesti kaitsevägi õppustel”. 

Christo sai oma vanuseastmes II koha ja Cevin eripreemia. Poisse juhendas õpetaja Anneli Kaasik. Auhinnatseremoonia toimus 20. mail    

Vastse-Kuustes kaitseväe õppuse Kevadtorm 2011 pidulikul lõpetamisel.  

Christo auhinda vastuvõtmas 

Cevin auhinda vastuvõtmas 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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LOODUSÕPPELAAGER  VOOREMAAL  
13. mail olid 10.b klassi õpilased jälle oma rõõmsate nägudega tulnud Edu keskuse ette, et minna järjekordsele õppereisile. Seekord siis      

bussiga Luuale. Sõit kestis poolteist tundi ja meeleolu oli alguses unine, kuid pärast, sõidu edenedes juba tõusuteel. 

Kui kohale jõudsime, ootasime oma Luua metsakooli juhendajaid Vellot, Evelini ja Elli. Kui nad peagi ka kohale jõudsid, siis vaatlesime   

erinevaid taimi, mida sealt samast, metsa äärest, kus buss meid maha oli pannud, leida võisime. Seejärel jagati meid kahte gruppi, ühed läksid 

Vello ja Eveliniga linde kuulama, teised aga Elliga mullatundi. Meie õppelaager koosneski erinevatest õppe-tundidest. 

 

Linnutund 

 

Esimeseks tunniks oli linnutund, kus me saime teadmisi linnulaulust ja lindude elust 

üleüldiselt. Saime linde vaadelda ka binokli abil. Õppisime eristama linnulaule jms. 

Näiteks Väike-Lehelinnu laulu võib kujutada ’’Silk-solk’’ ning, et ta on lind kes teeb 

pesa maapinnale. Kõige rohkem oli metsas kuulda väikest kärbsenäppu, kelle laul on 

väga mitmekesine. 

Saime teada, et seal metsas on ka liikumiskeeld, mis kestab 15. märtsist kuni 

31. augustini, sest seal on konnakotka peitsusalad, mis on haruldased ning tänu millele 

on see mets ka looduskaitse all. Käisime ka Kalevipoja sängi vaatamas, mis on       

ajalooline mälestuskaitseala. Meile räägiti ka sellest, et ühel ja samal linnul võib olla 

mitu erinevat laulu – nt pulmalaulud jms. Linnud, kes on seal metsas kõige             

haruldasemad ja looduskaitse all nagu näiteks Konnakotkas, siis nende laulu võib  

kirjeldada häälega klik-klik, kusjuures meil vedas ja seda lindu nägime ka oma       

silmaga. 

 

Mullatund 

Järgmisena siirdusime edasi mullatundi. Seal me nägime, et maasse on erinevatesse           

kohtadesse kaevatud augud ja seal uurisime erinevaid mullakihte. Saime teada, et mulla    

kujunemist mõjutavad näiteks sademed, reljeef, mulla lähtekivim ja inimtegevus. Uurisime 

Elliga, kust ja mis kõrgustelt algab huumusekiht, kuna algab sisseuhte horisont ning kuna 

tuleb ülemineku kiht ning kui madalalt algab lähtekivim. Mõõtsime ka erinevate mullakihtide 

pH taset, näiteks turbal, oli selleks 5,5. 

 

 

Salumets 

 

 

Edasi suundusime salumetsa, kust leidsime sellele metsale kaks iseloomulikku liiki,   

nendeks olid seljarohi ja metstulikas. Nägime ka laanemetsale iseloomulikku taigat, kus 

kasvas ka sinilille ja lillakat.  

Peale salumetsast lahkumist käisime lõunat söömas Luua Metsatehnikumi sööklas. Kõik 

said ilusasti kõhud täis ja need kes soovisid said ka poes käia. Edasi pidime tutvuma ka 

Luua mõisaga, aga arvasime, et vihma hakkab sadama ja ilm läheb kehvaks, seega     

otsustasime ühiselt, et sõidame kohe Saare järve äärde, kus pidime tutvuma erinevate 

kooslustega. 

 

 

 

Retk ümber Saare järve 

Sõit Luualt Saare järve äärde ei kestnud kuigi kaua, ent selle ajaga jõudsime näha 

Vooremaale iseloomulikku maastikku. Sinna jõudes jaotati jälle grupp kaheks. Üks 

grupp asus teele ühelt poolt järve, teine teiselt poolt. Grupis kus olime meie, oli  

juhiks Evelin. Tema viis meid ka 19.sajandil hukkunud krahvipreili haua juurde ning 

rääkis legendi sellest mis seal Saare järve ääres juhtunud oli ning kuidas preili surma 

sai. 

Edasi, Saare järve juurde jõudes nägime väga palju erinevaid metsakooslusi –     

nõmmemetsa, palumetsa, laanemetsa, rabastuvat metsa, madalsoometsa, lodu,    

siirdesoo- ja rabametsa ning nende üleminekuid. Retk ise võttis aega kokku umbes 

kolm tundi. Selle aja sees kõndisime me maha 5 km ning nägime ka erinevaid     

rindeid – puurinnet, alustaimestikku, rohurinnet ja samblarinnet ja nägime ka nendele iseloomulikke taimi. 

Kokkuvõttes jäid enamus õpilastest reisiga väga rahule. Seda on näha ka õpetajale tagasi antud tagasiside lehtedest. Osad õpilased vaevusid 

isegi luuletusi teha sellest päevast.  

Oli küll väsitav reis, kuid lõpuks tundsime endid jälle palju targemana. 

Reelika, Karen, Elisabeth ja Siret, 10.b klassi õpilased 
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8.D  KLASSI “PUHKUS” S OKKA PUHKE–  JA  VABAAJAKESKUSES  
25. mail peale kooli võtsime suuna Otepää poole, et minna 

koos väikese klassiga puhkama. Kohale jõudes ootas meid 

peremees, kes näitas ja seletas kõik vajaliku ära. Natuke 

jäeti poistele hingetõmbe aega ja siis mindi koos paintpalli 

mängima. Paintpall on mäng, kus saab ennast korralikult 

välja elada, kus peab mõtlema ja on hea meeskonnatöö 

mäng. Algul läks kiireks kõmmutamiseks, kuid natuke 

hiljem saadi aru, et tuleb taktikat kasutada vastase 

„hävitamiseks“. Mäng kestis umbes 2 tundi mägisel ja 

võsastunud maastikul. Tundus, et poisid jäid väga rahule, 

sest arutamist teemal, kuidas järgmine kord kavalam olla ja 

kauem vastu pidada, jagus terveks õhtuks. 

Niikaua kuni poisid „meeste mängu“ mängisid, valmistasi-

me tüdrukutega kartulisalatit ning Helen käis proovis ka 

vee jahedust ujudes. Kui poisid olid tagasi, siis pandi   

saunaahi küdema ja grillile tuli alla. Niikaua tutvuti     

ümbrusega ja sätiti magamisasemeid valmis. Mõned poisid 

käisid ka kalal, et kohalikule kassile rõõmu valmistada. 

Kui saun valmis sai, siis nii poisid kui tüdrukud olid ikka 

tõelised saunatajad. Visati kõvasti leili ja peale seda kiiresti 

vette. Ja nii päris mitu korda. Noored olid ülimalt rahul päevaga ning kõigi silmis oli näha väsimust ja rahulolu. Õhtu veeres lobisedes        

maailmaasjadest, mängiti kaarte, käidi kiikumas ja palli mängimas. Palli käis koos lastega mängimas ka kohalik kutsikaohtu koerake, kes oli 

meile terve sealviibitud aja kaaslaseks. Nalja ja naeru jagus poole ööni. 

Hommikul magati kaua ning ärgates tegime endile korraliku hommikueine ja hakkasime maja korda tegema. Lahkuda oli kahju ja noored tegid 

plaane sügisel sarnase väljasõidu kordamiseks. 

Võib öelda, et see oli ka minule heaks vahelduseks ja puhkuseks, sest noored askeldasid ja tegid enamus töid ise ära. 

Aitäh Teile 8.d klassi noored! 

Ulvi Kollom, sotsiaalpedagoog 

ÜRO SIMULATSIOON  
6. ja 7. mail leidis Tartus Raatuse Gümnaasiumis aset 

ÜRO simulatsioon, kuhu kogunesid õpilased paljudest 

koolidest üle Eesti. Meie kooli esindasid seal             

Jürgen-Johannes Jüriöö ja Sander Somelar 9.c klassist. 

Riik, mida nad esindama pidid, oli Afganistan. Eelnevalt 

tuli ennast kurssi viia selle riigi olukorraga ning mõtesta-

da enda jaoks lahti aastatuhande arengueesmärgid. 

ÜRO simulatsioon on nimelt rollimäng, mille käigus 

mängitakse läbi üks ÜRO Peaassamblee istung. Iga   

simulatsioonil osaleja esindab istungil talle antud ÜRO 

liikmesriiki, tutvudes eelnevalt tolle riigi seisukohtadega 

ning arusaamadega antud teemast. 

Sellelt simulatsioonilt saadi juurde palju uusi teadmisi 

arengukoostöö ning vaesemate riikide probleemide kohta. 

Saadi ettekujutus ÜRO toimimisest kui ka sellest, mis ühe 

või teise riigi välispoliitikat just selliseks kujundab. ÜRO 

simulatsioon andis võimaluse tunda ennast tõelise            

tipp-poliitikuna, koos sellega kaasnevate rõõmude, murede, 

etiketi ning vestluskunstiga. Simulatsioonil saadav          

väitlemise ning kõnepidamise kogemus tuleb loodetavasti 

kasuks ka edaspidises elus. 

Piret Tänav, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja 

mailto:info@polvayg.edu.ee


Lk 6 

Põlva Ühisgümnaasium, Kesk 25, Põlva 63308, www.polvayg.edu.ee  

 Toimetaja: Siret Rammul  siret.rammul@polvayg.edu.ee   tel: 799 9203 

Nr 13 (37) 3. juuni 2011 

17. mai külmal ja pilvisel hommikul asusid Põlva Ühisgümnaasiumi 11.b klassi õpilased Tuuliku Reiside bussiga teele, et jätkata eelmisel  

kevadel pooleli jäänud geoloogiauuringuid Põhja-Eesti pankrannikul. 

Meie reisi esimene sihtpunkt oli Paldiski linn Pakri poolsaarel, kuhu keegi meist, välja arvatud õpetaja Krista Untera, polnud kunagi elus    

sattunud. Võimalus Paldiskit külastada on olnud 15 aastat (alates 1995. a.), enne seda oli Paldiski rohkem kui 50 aastat suletud linn. 

Paldiski asub Pakri lahe ääres, mille sügavus on üle 40 meetri ja mis seetõttu on enamasti jäävaba. Koht on aga väga soodne sadama jaoks. 

Arvatakse, et esimesed asukad asusid Pakri poolsaarele I. aastatuhande I poolel. Hiljem on Pakri poolsaar kuulunud Taani riigile ja Rootsi 

riigile ja kandis nimetust Rogerwik, aga pärast Põhjasõda läks Vene Tsaaririigi koosseisu. Peeter I otsustas Pakrile rajada sõjasadama ja     

merekindluse, plaanis oli ehitada ka laevatehas. 1764.a. nimetati koht Baltiiski Port. 1870. aastal rajati Pakri poolsaarele raudtee, mida kutsuti 

apelsiniraudteeks, sest seda mööda toodi Peterburi asukatele kaugete maade hõrku kaupu. 1933.a. nimetati linn Paldiskiks. 1939.a. kuulutati 

Paldiskis ja Pakri saartel välja sundevakuatsioon ja Paldiskist sai kinnine linn, kuhu kuni 1995.aastani võis siseneda ainult Moskva eriloa   

alusel, sest seal asus Nõukogude Liidu sõjaväebaasid. 1960. aastate teisel poolel rajati Paldiskisse nõukogude tuumaallveelaevnike õppekeskus 

ja Paldiskist sai eriti salajane piirkond. Rajati Pentagon – kogu Eesti suurim hoone, kus maapealsetes tingimustes sai õppida 

tuumaallveelaevandust. Poolsaare keskel asus Eestis sel aja kõige salastatum ja ka ohtlikum objekt, kus asus kaks tuumaallveelaeva reaktorit. 

Linnas elas enne Eesti taasiseseisvumist umbes 15 000 vene sõjaväelast, eestlasi elas Paldiskis sel ajal umbes 200. 

Tänaseks on alles jäänud 2 betoonsarkofaagi maetud tuumaallveelaeva, millest salajasemad osad ja tuumakütuste vardad viis erirong 1995. 

aastal Venemaale. Raudtee selle tarbeks ehitas Eesti riik 8 miljoni krooni eest. Loodetakse, et ehk radioaktiivsusoht aja jooksul väheneb.   

Praegusel ajal asub antud objektil Eesti ainus radioaktiivsete ainete ladusta-

mispaik. 

Meie peamine huviobjekt Pakri poolsaarel oli siiski Pakri pank, mis kõrgub 

24 meetrit üle merepinna ja on ainulaadne kogu maailmas, sest kusagil mujal 

ei ole võimalik nii hästi vaadelda nii vanu kivimikihte mitme kilomeetri 

ulatuses. Astang ulatub enamasti otse merre. Pakri neeme paekallas on   

tüüpiline murrutuspank, kusjuures murrutuskulpad on väga mitmesugustes 

kivimites. Tänu Pakri poolsaare pikkusele on selgelt näha kambriumi ja  

ordoviitsiumi kivimikihtide kallakus ja paksuse muutused. Panga kalju-
pragudes elutseb Eestis ainulaadne pingviiniliste hulka kuuluv krüüsel,   

kellele on see lõunapoolseim pesitsusala. Pakri pank on Eestis kõige       

varinguterohkem. Igal aastal võib siin leida jälgi üha uutest varingutest.  

Pakri panga puhul on täidetud peaaegu kõik tingimused, mis neid esile   

kutsuvad. Millised need tingimused on, seda võib järele küsida 11.b klassi 

õpilastelt. 

Et tegime tunniajalise rännaku panga all merekaldal, siis oli meil piisavalt 

aega altpoolt paekallast uurida. Mulle tundusid need vanad kivimikihid kuidagi agressiivsetena, manitsedes ettevaatlikkusele. Lõuna-Eesti 

liivakivipaljandid on tunduvalt siledamad ja sõbralikumad. Suveniiridena saime kaasa korjata ainulaadseid mügarlikke kivikesi, mille kohta 

Krista ütles, et need on raudooid. 

Edasi viis meie tee ida poole ja reisi järgmine sihtkoht oli Treppoja, mis laskub paeplatoo nõlva pidi mere poole. Sadakonna meetri ulatuses on 

umbes 10-15 meetri laiusel alal minu loendamise järgi vähemalt 16 (tegelikult mitte nii palju) vähem kui meetri kõrgust astangut (summaarne 

kõrgusvahe olevat umbes 5,5 m). Kuigi vett ei olnud joas väga palju, oli see sädelevas päikesevalguses kaunis vaatepilt. Treppoja on Eesti 

kaunimaid joastikke ehk kaskaade. 

Pärast lühikest bussisõitu Paldiski-Tallinna maanteel jõudsime Keila-
Joale. Keila juga kuulub võimsuselt Eestis pidevalt tegutsevate jugade 

esikolmikusse, olles Jägala joa järel teine. Joa kõrgus on umbes 6 m ja 

laius 60-70 m. Joaastangu ülaosas paljanduvad umbes 2,5 m ulatuses kesk-
ordoviitsiumi kõvad lubjakivid ja nende all ligi 3,5 m ulatuses alam-
ordiviitsiumi pudedavõitu glaukoniitliivakivi ja savi. Inimene on proovi-

nud ka joalt langevast veest kasu saada: joa kõrvale on ehitatud elektri-

jaam. Õpetaja Krista Untera teadis palju rääkida ka Keila-Joa mõisast ja 

mõisapargist. Mainimata ei saa jätta, et mõisapargist viib tee joa juurde 

piki jõesängi üle kahe rippsilla. Kohalike (venelaste) seas on komme pul-

mapäeval kinnitada õnnetoov tabalukk oma nimedega sillaketi külge ning 

pärast seda visata võti kiirevoolulisse vette. Aga kas just see abielu lahuta-

matuks muudab 

Meie reisi järgmine sihtpunkt tekitas reisiseltskonnas elevust - vabasurma 

minejate Mekana teatud Türisalu pank. Türisalu panga kõrgus on juba 30 

meetrit ja sealt avaneb ilus vaade merele, Vääna-Jõesuule ja  Suurupi 

poolsaarele. 

Vaatamata sellele, et 2008. aastast on pandud panga servale puidust piire, on see 

ikka ohtlik koht. Sõidu jätkudes tegi õpetaja Krista Untera lühikokkuvõtte  re-

gistreeritud õnnetusjuhtumitest Türisalu pangal ja siis jäi bussis väga vaikseks. 

Steven ütles küll, et pika loetelu tõttu tuli uni peale, aga usutavasti oli põhjus 

hoopis kurvas statistikas. 

Teekond jätkus itta, järgmine tähelepanuväärne koht oli Maardu linn, kus varase-

mal ajal toodeti fosforväetist ja väävelhapet ja mis selle tõttu oli paha haisuga 

linn. Tänapäeval kaevandatakse Maardu lähistel lubjakivi. Maardus me peatust 

ei teinud. 

Jõudsime Jõelähtme vallas asuvale Rebala muinsuskaitsealale. Rebala külas 

paiknevad ühed Ida-Euroopa vanemad muinaspõllud, mille vanus on rohkem kui 

3000 aastat. Sealt põldudelt olevat leitud ka suurim hõbeda-aare Eestis. Kostive-

re küla lähistel põldudel on mitmeid         kultusekive. Meie möödusime ühest: 

Kostivere liukivil on olnud rahva-pärimuste kohaselt jõud, mis lastetust ravinud. 

Selleks tuli õnnetul naisel palja tagumikuga kivilt alla sõita. Käisime Eestimaa tuntuimal karstialal Kostiveres. 

P ANGAD,  JOAD  JA  KARST  
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Riikliku kaitse all on suur langatusala pindalaga 16 ha. Karstialal poeb 

Jõelähtme jõgi Kostivere asula juures maa alla ja tuleb jälle maapinnale 

Jõelähtme vana silla juures. Jõelähtme jõgi on Eesti pikim maa-alune jõgi 

pikkusega umbes 2,5 km. Jõe maa-aluste teede piirkonnas esineb omapära-

ne lookarst avalõhede, karsti-kraavide, -lehtrite ja -orgude näol sügavusega 

kuni 5 m. Siin on koopaid, üks karstisild ning omapärased jäänukpangad, 

nn. "kiviseened". Ühe kiviseene taustal sai tehtud pilt ka meie reisiseltskon-

nast. 

Tallinn-Narva maantee ääres asub pronksiaegsete kivikirstkalmete rühm 

(36 kivikalmet), mis rajatud juba VIII–VII sajandil eKr Kalmed leiti uue 

tee rajamisel, tee ehitamine peatati ja kalmed paigutati ümber tee äärde. 

Meie reisi viimane sihtpunkt oli Jägala juga - Eesti kõrgeim looduslik juga, 

kõrgus umbes 8 ja  laius umbes 50 meetrit. Vesi on kulutanud aastatuhan-

dete jooksul klindiserva, mille tulemusel on tekkinud ligi 300 m pikkune ja 

12-14 m sügavune järskude kallastega org. Joa kohiseva veekardi-

na tagant on võimalik läbi kõndida. Ka mõned julgemad meie 

reisiselts-konnast käisid veepritsmeid ja libedaid kive trotsides 

vee rahustavat kohinat kuulamas. Eriti suurejooneline vaatepilt 

pidi Jägala juga olema talvel ja varakevadel, aga säravas õhtu-
päikeses oli ta ka maikuus imeline. 

Tagasiteel Põlvamaa poole mattus taevas tumedatesse pilvedesse 

ja hakkas sadama tihedat vihma. Seepärast nõuanne teistele loo-

dushuvilistele: et ilmataat teisse heasoovlikult suhtuks,  peate ka 

ise head tahet ilmutama. Tark on kaasa võtta talvejope, vihma-

keep ja kummikud, siis on päikeseline ilm ja mõnus olemine ga-

ranteeritud. Meie nii tegime ja jäime reisiga väga rahule. Täname 

meie reisijuhti õpetaja Krista Unterat ja KIK-i, tänu kellele saime 

jälle võimaluse avastada Eestimaad. 

klassijuhataja Viivi Ansi ja 11.b klass 

P ÕLVA  ENNE  JA  NÜÜD  
11. klassid pildistasid Eesti ajaloo kursuse raames erinevaid Põlva vaateid üle. Õpilastele jagati vanad fotod erinevatest Põlva 

ajalooperioodidest ning õpilased pidid selle paiga üles leidma ja üles pildistama. Ülesande eesmärgiks oli paremini tundma    

õppida oma kodulinna ning rohkem teada saada selle minevikust. Fotod Siim Siiman ja Siim Tirp (11.c klass). 

 

Kesk tn enne  

  ja nüüd 

Täitevkomitee enne 

   ja nüüd Põlva maavalitsus 
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Meie koolist mõned km kaugemal asub Kiidjärve. Seal on ka RMK  infopunkt, kust saab teed ja kaarte 

küsida. Ning seal on veel palju põnevat. Meie giidideks olid Ülo ja Katrin. Selle matkamaja kõrval 

asub vesiveski, mis asutati 1914. aastal ning oli ühtlasi Baltimaade suurim oma taoline. Umbes 10 

aastat tagasi see veel töötas, kuid nüüd ei ole see lihtsalt töökorras.  

RMK-l on erinevad teabepunktid, kust saab leida vastuseid oma küsimustele alates lõkke tegemise 

kohta lõpetades metsakaartidega. Kiidjärve RMK teabepunktis on palju erinevate loomade ja lindude 

topiseid. Kui olime näinud ära topised ja kuulanud ära topiste saamise lood, siis suundusime bussi 

ning see viis meid sipelgate kuningriiki. Saime teada, et sipelgas on selgrootu putukas ehk temal pole 

sisemist skeletti vaid ainult välimine skelett. Sipelgad on maailmas elanud umbes 150 miljonit aastat.  

Kiidjärve sipelga kuningannaderiigis olid ainult laanekuklased. Need olid „kõrgemat liiki“ sipelgad 

ning teised liigid olid kasutusel „orjadena“ (alamliigid). 

Pesad on ehitatud  neil kuuskede äärde. Kõige kõrgem pesa 

oli 1,70 cm kõrge.  

Sipelgapesas on palju erinevaid sipelgaid:  

Töösipelgad,  ammsipelgad ( teenijad),  varusipelgad, karja-

kasvatajad ja kuninganna(d) Sipelgad räägivad lõhnade 

keeles käskjalgade kaudu.  Nad lasevad  oma käskjala peale 

lõhna, käskjalg läheb laseb selle sipelga peale, kellele taheti see saata seda sama lõhna, mis edastada 

lasti ning teine saabki teada niimoodi, mis öelda taheti.  

Läbinud sipelgariigi rajakese läksime tagasi bussi ning sõitsime Valgesoosse. Valgesoo on Eesti üks 

väiksemaid rabasid. Kõndisime umbes 700 meetrit laudteel ja tagasi. Vesi oli mõned kohad rajal 

üleujutanud, nii et need kellel olid kummikud, tassisid neid kellel polnud vastavaid jalanõusid.   

Soo on üle 2000 aasta vana. Turbakiht on 2 meetrit (saime teada ka, et kõige paksem  turbakiht on Eestis mõõdetud 16, 6 m).  

Soo on liigniiske ala, kus on tekkinud turvas. Turvas puhastab vett kogudes enda 

sisse kõik pesuained, happevihmad, prügi ehk saaste.  Sood toodavad hapniku. Nad 

võivad tekkida järvede kinnikasvamisel või maismaa soostumisel, millest viimase 

tõttu on tekkinud ka Valgesoo. 

Tulnud laudteelt tagasi läksime ka kõrval asuvasse vaatetorni. Ronisime kõik julgelt 

tippu, imetlesime vaadet ning tegime pilte. 

Meie rühma isiklikud arvamused reisist:  

Keidi - Minule see reis väga meeldis. Sipelgaid ma ei karda, aga samas ei tahaks, et 

nad  ka mul peal roniks, kuid siiski oli huvitav ja tore teada saada, kuidas neil elu-

kene käib. Kuna olen korduvalt käinud Valgesoos, siis seal palju midagi uut ei olnud. 

Siiski oli tore oma vanu teadmisi uuen-

dada ja värskendada. Minule kõige 

paremini jäi meelde selline juhtum, et 

minul polnud kummikuid jalas, ja kuna 

laudteel oli  vesi mõnes kohas päris sügav, siis võttis Triin mind omale selga ja tassis mu üle 

nendest üleujutanud  kohtadest- tore, kui on sellised sõbrannad. Igatahes oli väärt reis – sai tore-

daid mälestusi ning värskendust oma teadmistesse.  

Triinu - Kiidjärve reis oli väga tore. Saime palju uut ja põnevat teada, kuigi oli ka asju mida tead-

sime varasemast. Ilmaga meil õnneks vedas ning päike paistis ja oli super hea ilm. Mulle meel-

dis! 

Samuel - Mulle meeldisid sealsed giidid. Mõlemad teadsid täpselt millest rääkisid. Me nägime 

seal erinevaid sootaimi 

ning saime uut ja vana 

teada. Sipelgate elu ja 

tegemised meeldisid 

mulle, aga kõige roh-

kem.  

 

Kaisa - Kiidjärvel ja Valgesoos oli väga huvitav. Sai palju teada soo-

dest, seal kasvavates taimedest ja elavatest loomadest/lindudest. Val-

gesoos olen käinud korduvalt. Teadmisi sain palju, kohad olid tutta-

vad, kuid koos giidiga tundus see veel seiklusterikkam ja huvitavam. 

Ilm oli matkale kohane - ilus ja päikseline ja selle matkaga  jäin igati  

rahule. 

 

Triin, Kaisa, Keidi ja Samuel, 10.b klassist 

 

K IIDJÄRVE  JA  VALGESOO  ÕPPEKÄIK  
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Sel kevadel õnnestus allakirjutanul ja Alatskivi Keskkooli õpetajal Ingrid 

Lauril külastada Eesti-Afganistani sõpruskoolide projekti raames       

Afganistani, täpsemalt öeldes Kabuli ja Mazar-e-Sharifi ümbrust. Reisi 

eesmärgiks oli tutvuda Afganistani haridussüsteemiga ning tugevdada 

kahe maa koolide vahelisi suhteid. 

Afganistan on maailma üks vaesemaid riike, kus üle 70 % inimestest on 

kirjaoskamatud ning ligi pooltel lastel puudub juurdepääs haridusele. Üle 

30-miljonilise elanikkonnaga riigi suurimateks probleemideks on julge-

olekualane stabiilsus, korruptsioon, tööstuse puudumine, puudulik infra-

struktuur. Keskmine eluiga seal on 42 eluaastat 2005. aasta andmetel. 

Kuna 99% inimestest on islamiusulised, siis seetõttu on usu mõjud 

selgelt ka igapäevaelus näha. Naised peavad Afganistanis liikudes  

käima alati pead kaetult, vältima liibuvat riietust. Riietus peab katma 

kogu keha, st pikki varrukaid, pikki pükse. Mai alguses oli õhu-

temperatuur kohati üle 30 kraadi, mistõttu oli sellise rõivastuse      

kandmine paras katsumus. 

Afgaanid armastavad palava ilmaga juu kuuma teed ja sooja suppi, 

mille kõrval on alati kohalik leib ehk naan. Kuna kanalisatsioon     

puudub ning puhast joogivett on raske hankida, siis tuleb pidevalt käsi 

pesta ja olla ettevaatlik kohaliku toidukultuuriga tutvumisel, sest see 

võib kõhule päris rängalt mõjuda. 

Afganistani koolivõrk on sõdade tõttu palju kannatada saanud, mistõttu 

võib näha maapiirkondades koole, kus õppetöö toimub telkides, samas 

on linnades nii mitmedki koolid tänu rahvusvahelisele abile võrreldavad 

juba meie koolidega. Koha peal ringi käies oli näha, et välismaalane 

tekitab suurt elevust, sest võõramaalasi sinna eriti ei satu, kui jätta need 

kõrvale, kes on seotud sõjaliste või humanitaarabi missioonidega.    

Seetõttu oli koolides väga sage, et õpilased suisa palusid nendega 

koos fotode tegemist. Eestist olime neile kingituseks kaasa võtnud 

õpilaste joonistusi, õpikuid, õppematerjale, maiustusi. 

 

Poisid ja tüdrukud õpivad seal eraldi koolides või erivahetustes. Tore oli 

kuulda, et mitmed tüdrukud tahavad saada arstideks, koolidirektoriteks, 

õpetajateks, sest paljudes naiste jaoks on siiani nende elu ja liikumine 

piirdunud kodu ja selle ümbrusega. Külastasime ka puuetega laste kooli, 

mis on Afganistanis suhteliselt haruldane, sest pikka aega pole vajalikuks 

peetud sellistele lastele haridust anda, kuid hea meel oli tõdeda, et see 

arusaam on muutumas ning aina enam väärtustatakse ka erivajadustega 

inimesi. 

 

AFGANISTANI JA  TAGASI  

jätkub lk 10 
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Mazar-e-Sharifis viisime läbi ka ühepäevase õpitoa Afganistani õpetaja-

tele. Kohal olid peamiselt keemia ja geograafia õpetajad. Ingrid Laur 

Alatskivi Keskkoolist tutvustas neile, kuidas valmistada plastiliinist  

keemiliste ühendite mudeleid ning tõi näiteid katsete kohta, mida ta on 

oma õpilastega koos läbi viinud. Selgus, et nende keemia õppekava on 

vägagi sarnane meie omaga. Mina tutvustasin võtteid, kuidas alustada ja 

lõpetada tundi, kuidas suunata õpilasi rohkem keskenduma. Lisaks   

tutvustasin ka võimalusi, kuidas võiks fotosid õppetöös rakendada, sest 

neil on mobiiltelefon väga igapäevane tarbeese ning paljudel telefonidel 

on olemas ka pildistamisfunktsioon, seetõttu poleks selle kaasamine 

õppetöösse väga keeruline. Mobiiltelefonid on seal väga tavapärased, 

nendega peetakse sidet üksteisega just julgeoleku kaalutlustel. 

Õpetajad olid väga huvitatud uutest õppemeetoditest, sest neil on sageli 

nii, et klassis on korraga kuni 50 õpilast ning seetõttu tuleb peamiselt 

kasutada loenguvormi, kuid lapsed vajaks rohkem vaheldust. Tutvusta-

sime ka arenguvestluse põhimõtteid ning selgus tõsiasi, et neil ei olegi 

sellist ametit kui klassijuhataja. Kui mingeid teateid on vaja edastada, 

siis seda teeb direktor või õppejuht. 

Kohtusin ka meie sõpruskooli õpetajatega Aqruprukist. Sõpruskooli 

ennast ma kahjuks külastada ei saanud ebastabiilse julgeolekuolukorra 

pärast. Andsin neile edasi meie kooli õpilaste joonistused, mille     

tegemist oli juhendanud õpetaja Anneli Kaasik ning loomulikult ka 

palavad tervitused. Kuna neil on koolihoone alles valmimas, siis neil 

puudub veel arvuti kasutamisvõimalus, aga lootus on, et peagi saame 

nendega ehk ka meilitsi suhelda, sest arvuti on neile juba ära tellitud. 

Kohtumised kohalike inimeste ja õpilastega kinnitasid veendumust, et 

selle riigi tulevik ei paistagi nii tume, kui sageli seda meedia põhjal 

võiks arvata. 

Piret Tänav, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja 

ÕPPEKÄIK  V IRUMAA  KOLLEDŽISSE  
Projektinädala raames käis 1. juunil Põlva Ühisgümnaasiumi  11.a klass õppereisil Tallinna 

Tehnikaülikooli Virumaa         Kolledžis, kus käisime füüsika ja keemia töötubades. Füüsi-

ka töötoas tutvustati  löökpaindeteim’i, mis on materjali sitkusemääramise põhimoodus. 

Tegime katseid puidu ja vasega.     Uurisime materjalide kõvadust ja selle muutumist peale 

kuumutamist. Saime katsete abil kinnitust, et iga materjal omab kindlat eritakistust. Keemia 

töötoas tegelesime usinasti katioonide ja anioonide tõestamisega. Tagasi tulles tegime jalu-

tuskäigu Oru pargis ning nautisime Valaste joa vaadet. Vähestel õppekäikudel käiva reaal-

klassi  jaoks oli tegu ülimalt toreda päevaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sander Pelisaar, 11. a klassi õpilane 

Põnevust jätkus kõigile – isegi juhendajatele. 

 

 

Päikselist suve  

 

ja nautige puhkust! 
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Jõin piima, kui bioloogiaõpetaja mind juba väljas ootas. Kiiresti haarasin 

koti ja jooksin välja. Autos olid Triinu ja Mari-Liis, Liliani võtsime ka 

peale. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ees ootas meid suur buss,      

tartlased juba sees. Enamus tuli peale Tallinna bussijaamas, kokku oli 

õpilasi kaheteistkümnest erinevast koolist. Oli reede, 6. mai.  

Esimese pikema peatuse tegime Keemu linnutorni juures. Hiljuti oli seal 

sadam renoveeritud, tornist vaatasime binoklitega peatuvaid rändlinde ja 

torni külge olid paljud räästapääsuksed oma kodu meisterdanud. Edasi 

tegime peatusi juba üpris tihti, palju on neid ilusaid kohti Läänemaal. 

Metsküla rannaniidul mindi lookleva hanereana näärikivideni, seal roniti 

ja maast otsiti kassikulda, taustaks sadade valgepõsk-laglede hõiked.   

Salevere Salumäel, rästikute ja nastikute talvitumispaigas, õppisime taime-

tarkust, täiendasime vitamiinivarusid rohulaugu ja nurmenuku värskete 

lehtedega, pudelid laadisime allikavett täis. Puhtulaiu laialehises salu-

metsas, haruldase Ruthe sõrmkäpa ja maitsvate karulaukude kasvukohas, 

uurisime kuuesaja aastast tamme. Õhtuks jõudsime laagripaika Pivarootsi 

õppe- ja puhkekeskusesse. Seal tutvustati eneseid, millistes Läänemere 

projekti ehk BSP (Baltic Sea Project) programmides osaletakse. Meie kool 

osaleb jõevaatluste ja fenoloogiliste vaatluste programmis. Hilisõhtul   

rääkis Olev Mihkelmaa looduse pildistamisest. 

Meie usin Triinu käis hommikul kella kuue ajal pildistamas, võttis ka foto-

konkursist osa ja pälvis tunnustust. Annelie Ehlvesti juhendamisel õppisi-

me tundma riimvee liike, kahlates saime kätte ka merelisi liike. Tegime 

rannikuvaatlusi. Marje Loide õpetas meid sealseid taimi ära tundma ja 

Sirje Janikson õhu puhtust määrama. Õhtul oli orienteerumismäng, tegime 

lõket, grillisime, sõime vahvlit ja jõime teed peale.  

Pühapäev algas lindude vaatlemisega, oli metsalinde ja mere-

linde.  Päev oli palav, tutvusime ekspositsiooniga Matsalu 

looduskeskuses Penijõel. Kinnitasime teadmisi kokkuvõtva 

filmiga, kõik olid süvenenud. Õhtuks jõudsime koju.  

 

Kristen Klaos, 11.b klassi õpilane 

LÄÄNEMERE  PROJEKTIS  OSALEVATE  KOOLIDE  KOKKUTULEK  
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Aprillis toimunud RMK Metsaviktoriinil, mis on nüüd juba kümme  aastat kutsunud     

õpetajaid ja õpilasi mõtlema Eesti metsale, osales 9307 õpilast, neist 138 Põlva Ühisgüm-

naasiumi õpilased. Vastamiseks sai korduvalt viktoriinikeskkonda siseneda: igale õpilasele 

anti oma parool, mis võimaldas vastuseid salvestada ja pärast täiendavat arutamist-uurimist 

järgmiste küsimuste vastamisele asuda. Kõigile, nii ka meie kooli 104 osalejale, kes said 

vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktisummast, saadeti Metsaviktoriini meene – 

tänavu oli selleks looduse ja tehnoloogia koostöös loodud tammepuust, laserlõikusega  

kujundatud rahvusliku motiiviga medal „Kohtume metsas”. Kellel tahtmist, saab oma tead 

misi kontrollida siit: 

http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/konkursid/metsaviktoriin/metsaviktoriin-

2011/kusimused-2011 

 

4. mail toimus Intsikurmus vee-elustiku õppepäev, mida toetas EL LIFE programm ning mille läbiviijaks oli meie kooli vilistlane ning   

praegune konnateadlane  Piret Pappel MTÜ-st Põhjakonn. Osalesid 20 õpilast 9. klassidest ja 10b klassi õpilased. Selgus, et tiigielustik on 

äärmiselt mitmekesine – erilist elevust pakkusid kahvaga püütud kevadiselt kaunid vesilikud, kaanid, püünismaskiga varustatud kiilivastsed, 

tiigi serval luurav hiidämblik, liuskurid  ja paljud teised selgrootud.  Aeg-ajalt pidime topsikutesse püütud loomakesi tiiki tagasi laskma, sest 

olelusvõitlus läks kohati väga karmiks! Tuulisest ilmast ja märgadest jalgadest hoolimata oli tõeliselt avastuslik õppepäev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. mai oli konverentsipäev. Päeva esimesel poolel toimus traditsiooniline ehk tänavu juba 11. looduskonverents „Õppimine läbi looduse“, 

mille käigus 11.b klassi õpilased edastasid kuulajatele 2 aasta jooksul Eestimaa erinevatesse looduskaunitesse paikadesse toimunud õppekäiku-

del kogutud teadmisi. Ette kanti 8 hulgaliselt fotodega illustreeritud slaidiesitlust.  

Õppepäeva 2. pool oli 10. klasside õpilaste poolt esitatavate uurimistööde päralt. Käesoleval õppeaastal valmis 61 uurimistööd, neist laiemale 

publikule esitati 10: Setu leelo - Liis Poska 10.a; Päikeseküttesüsteemid - Hans Leis 10.b; Naise rolli muutus Ajakiri Eesti Naine näitel - Anett 

Numa 10.b; Eesti ja Soome üleminek eurole – Gete Meekler 10.b; Terves kehas  terve vaim – Kristjan Salundi 10.a; Spikerdamine ja selle 

võimalused - Katre Tamm 10.a; Müratase Põlva ÜG-s - Renno Pilberg 10.a; Kopsuvähi ja suitsetamise seostest – Triin Kamja 10.a; Küüslauk 

Põlva ÜG õpilaste toidulaual - Ivo Mattus 10.b; PÜG 10. klasside kooliväline aeg - Reelika Poroson 10.b.  

Suur tänu julgetele esinejatele oma huvitavate ja sisukate tööde tutvustamise eest! 

Maie Karakatš 

 

 

Lihula Gümnaasiumi ökoloogia õppesuuna õpetaja Marje Loide ja 3 tulevast suunaaine õpilast(9. klass) külastasid Põlva Ühisgümnaasiumi  

26. ja 27. mail. Kutse saime õpetajatelt Maie Karakatšilt ja Krista Unteralt. Meie soov oli tutvuda õpilaste ja kolleegide tegemistega, et edas-

pidiseks ühiseks koostööks mõtteid leida. Olime kuulnud põlvakate toredast 

traditsioonist käia Kiidevas, meie kandis puisniidu talgutel.  

Esimesel päeval saime palju kauneid kohti külastada: Hinni kanjon, Ööbiku-

org, Luhasoo matkarada ja Läti piiri ääres kiigata Kikkajärve. Üllatasid kold-

nõgesed, metspiprad ja see, et Luhasoo laudtee osaliselt vee all oli. Raba 

õitses ja viljus lummavalt. Õpilastele jättiski rabaretk kõige sügavama    

elamuse, kuigi ega kanjonit ja järvi Matsalu kandis ka pole. Mälestuseks 

saime kuhjaga kauneid loodusfotosid. 

Teisel päeval olid väga huvitavad ettekanded matkapäevadest ja uurimus-

töödest. Kiita tuleb tublisid noori esinejaid, kes ikka elule huumorivõtmes 

lähenevad. Aimus muidugi ka juhendajate muresid ja vaeva, kuid kokku-

võtteks said kõik targemaks nii teadmiste kui esinemiskogemuste poolest. 

Loeme külaskäigu väga õnnestunuks ja loodame ühiseid retki või laagreid 

korraldama hakata. Täname lahke vastuvõtu eest! 

Õpetaja Marje, Katariina, Marek ja Heini Lihulast 

LOODUSLASTE  TEGEMISTEST  

L IHULA  GÜMNAASIUMI  JA  P ÕLVA  ÜG ÜHISED  ÕPPEPÄEVAD  
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