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2. klass: Kenno Kallastu, India Maria Emilia Kiisler, Kristin 

Kivioja, Elisabeth Koor, Kristin Kooskora, Johanna Laanoja, 

Anete Saar; 

3. klass: Robert Birnbaum, Kairiin Märtson, Erki Sulg, Karoli 

Villako; 

4.a klass: Eedi Jäger, Marken Järv, Hanna Maria Laane, Kertu 

Laanoja, Liisbeth Michelson, Regle Raadik; 

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

Pilliroog, Grete Vahtra; 

5.a klass: Andra Rahasepp, Jane Sabal; 

5.b klass: Egert Aalde, Reimo-Taavi Lõbu, Krister Vasser; 

5.c klass: Triin Mirjam Tark; 

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

6.b klass: Mirjam Juhandi, Hanna Maria Rüütli; 

6.c klass: Marimal Tilk; 

7.a klass: Kerli Kaine, Marge Käis, Liis Urman; 

8.a klass: Mirjam Sarnit, Maarja Villako; 

8.b klass: Liisi Kolpakov, Lembe Kullamaa; 

9.b klass: Jaanika Kopli, Karlos Taaniel Lillemäe; 

9.c klass: Dora Uibo, Kaili Viira; 

9.d klass: Jorgen Rüütli. 

 

5.a klass: Kelli Päkk, Kristin Protsin, Emma-Marie Pihlap, Isabel 

Padumäe, Maik-Karl Pehk, Greete Käsi, Karina Käo, Karolin 

Krikunov, Kristo Kooskora, René-Kristjan Jüriöö, Jörgen Jõõgre, 

Dmitrijs Blohins; 

5.b klass: Annabel Hakmaa, Kristofer Kiudorv, Karl Kivitar, 

Diana Linnas, Reimo-Taavi Lõbu, Tanel Marran, Kevari      

Ploompuu, Antti Raaliste, Villu Serv, Sirly Sõmerik, Rainer 

Toots, Esko Vanahunt; 

5.c klass: Annabel Jaamaste, Morris Jallai, Martin Järv, Asso 

Kahre, Kristin Kukli, Lota-Liisa Lehe, Triin Mägi, Mari-Mall 

Puksa, Criselle Tennosaar, Ken Mikko Vahtra, Vairi Visnapuu; 

6.a klass: Elerin Helde, Mihkel Kurvits, Iris Tähema; 

6.b klass: Rando Hinn, Eva- Mai Männiste, Jakob Roots; 

6.c klass: Teele Ilves, Keterli Jõõgre, Marten Moro, Joonas    

Selgis, Martin Tint, Mauno Tälli, Elar Vanahunt, Peter Gabriel 

Änilane; 

7.a klass: Jürgen Adamson, Richard Kolsar, Jaan Koort, Mari-Liis 

Kõiv, Hanna Lattik, Sirje Maria Lehestik, Taur Lillestik, Maris 

Lutsar, Getter Matto, Karin Orgulas, Janet Ostra, Sille Pragi, 

Crislyn Puik, Stella Rõbakov, Nalong-Norman Seeba, 

Natjan-Naatan Seeba, Katrin Toom, Katre Vares; 

7.b klass: Hardi Põder, Silver Schmeiman, Birgit Vana; 

7.c klass: Helian Bleive, Roger Koosa, Reti Patrail, Andre Saar,  

Anna Simga, Liisbeth Sütt; 

8.a klass: Lennart Heinoja, Kristin Kaha, Grete Kellamäe, Andree 

Laas, Grete Lokko, Marit Lusti, Pilleriin Masing, Maiken Mägi, 

Kirsika Berit Reino, Karin Rosenberg, Elsbeth Tiisler; 

8.b klass: Herta Hiiend, Rait Kamber, Kristjan Luts, Petra Nook, 

Birli Peterson, Siim Pragi, Pirke Prii, Kristi Raias, Janeli Rammo; 

8.c klass: Karolin Kiudorv, Kelli Koor, Mariaana-Aleksandra 

Tereste; 

9.a klass: Eleriin Aalde, Keio Hiiesalu, Anete Hütt, Karmen        

Kõlamets, Karmen Tigas, Meelis Valge, Eliis Vana; 

9.b klass: Mihkel Hakk, Oliver Jõgeva, Lennar Lehestik, Ilona Tint; 

9.c klass: Jürgen-Johannes Jüriöö, Kadri Petersell, Jessika Roger, 

Indrek Tamm; 

9.d klass: Kadri Koor, Kairit Kruberg, Martin Kurvits, Marianne 

Leotoots, Tuuli Plakk, Mari-Liis Ruuvet, Jorgen Rüütli, Inge-Marit 

Tigas, Martin Žvirblis, Betti Vals. 

 VIII Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste eelvoorus edukalt esinenud õpilasi: 

 

9. oktoobril toimus VIII Eesti koolinoorte meistrivõistluste eelvoor mälumängus Põlva maakonna 

koolidele. 
 

Põhikoolide eelvoorus saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi 9.b klassi võistkond I koha. Võistkonda 

kuulusid Jaanika Kopli, Anett Lutsar ja Mihkel Hakk. 
 

Gümnaasiumide eelvoorus saavutas Põlva Ühisgümnaasiumi 11.c klassi võistkond II koha. Võistkon-

da kuulusid Juta Kruusmäe, Mattias Herzmann ja Ken-Martti Mürk. 
 

Palju õnne ja teraseid mõtteid! 
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KOHTUMINE  AFGANISTAN I  PÕGENIKUGA  

11. oktoobril toimus Afganistani teemaline õppepäev Alatskivi 

Keskkoolis, kus osales meie koolist 14 õpilast 9.-12. klassini ja 

allakirjutanu. 

Õppepäeval kogunesid peaaegu kõik Eesti koolid, kellel on sõprus-

kool Afganistanis: Kuressaare Gümnaasium, Antsla Gümnaasium, 

Põlula Põhikool, Tartu Hiie Kool, Alatskivi Keskkool, Põlva     

Ühisgümnaasium. 

Kõik koolid valmistasid ette etteaste Afganistani teemal ning      

seejärel toimus kohtumine Afganistani põgenikuga, 19-aastase 

Aryaniga, kes on viibinud Eestis juba neli kuud ning taotleb siin 

varjupaika. Aryan on pärit Helmandi provintsi ühest külakesest ehk 

päris lähedalt sellest paigast, kus hetkel viibivad ka Eesti sõdurid. 

Koolis pole ta käinud, sest tema ülesandeks oli olla emale kodu-

töödes abiks, kuigi poistekool oli tema külas olemas. 

Õpilased said küsida temalt küsimusi eluolu ja kommete kohta  

Afganistanis.  Nii selgus, et üheks suurimaks pidustusteks, mida Afga-

nistanis tähistatakse, on ramadaani lõpp, mida peetakse kolm päeva ja 

alati koos sõpradega. Ramadaan on moslemite paastukuu, kui päevasel 

ajal ei sööda ega jooda midagi. Ka Eestis viibides jätkab ta islamiusule 

omaste kommete täitmist, sh ka 5 korda päevas palvetamist. 

Afganistanis üldiselt alkoholi ei tarbita, küll aga valmistatakse seal   

kahjuks narkootikume ning neid müüakse naabermaadesse. Mõnedel 

noortel on olemas ka Facebook`i konto, kuid arvestada tuleb sellega, et 

elektrit saab kasutada ainult mõni tund päevas ning Internet ja arvuti on 

veelgi kättesaamatumad. 

Aryanil on Eestis afgaanidest sõpru, kes töötavad peamiselt Tallinna 

rahvusrestoranides. Kahjuks aga tuleb neil sageli töötada halvemates 

tingimustes ning pikemalt, kui on seadustes ette nähtud. Lemmikkohaks 

Eestis peab ta Tartut ning sooviks tulevikus seal elama asuda. 

Afganistani-teemalise õppepäeva lõpetasid töötoad, kus sai proovida 

araabia tähestiku kirjutamist, joonistamist, moeetenduse tegemist, lohe 

valmistamist ja lennutamist ning Alatskivi lossi külastamine. 

Piret Tänav    

AJUJAHT  KANEPIS  

Sel ajal kui ülejäänud koolivennad ja – õed nautisid pidupäeva  

eelset meeleolu koolimajas veetsid kuus 9.b aj 9.c klassi õpilast 

esimest suurt lumesadu trotsides Kanepis Jõksi järve ääres. Nimelt 

toimus järjekorras juba teine inglise keele alane maastikumäng, 

mille korraldajaks on RMK Erastvere metskond. Kokku osales  

üksteist võistkonda viiest maakonna koolist: Värskast, Räpinast, 

Moostest, Põlvast ja Kanepist. Kuna ilm on alati etteavamatu, siis ka 

seekord: järve äärde jõudes hakkas sadama laia valget lund. Muidu-

gi tuli proovida ära ka esimene lumesõda enne kui maastikumäng 

sai alata.  

Kokku tuli läbida neliteist erinevat punkti looduses, abiks kaart ja 

kompass ning muidugi teadmised. Maastikumäng eeldas eelkõige 

inglise keele alaseid teadmisi, mis seostusid ümbruskonnas elutsevate 

taimede ja loomadega ning hõlmasid ka kultuuri - ja ajaloo teadmisi. 

Vaja läks ka fantaasiat ja loovust. Selles mängus kaotajaid ei ole, sest 

andmise ja saamise rõõm käivad käsikäes. Tänu ja kiitus kuuluvad 

Sanderile, Priidule ja Jürgen – Johannesele 9.c klassist ning Helenile, 

Karlos – Taanielile ja Lennarile 9.c klassile, kes esindasid oma kooli 

tema sünnipäeval. Õpilasi juhendasid võistluseks inglise keele     

õpetajad Ülle ja Tiit. 

Ülle Sarapik 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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AFGANISTANI  SÕPRUSKOOLIDE  KONVERENTS  ROOTSIS  

29. septembrist kuni 1. oktoobrini toimus Rootsis Afganistani sõpruskoolide aastakonverents. See leidis aset väikses linnakeses nimega 

Vänersborg, mis asetseb kuulsate Rootsi automarkide Volvo ja Saabi pealinna Göteborg´i lähedal. 

Kohalesõit toimuski Göteborgi kaudu, kuhu lendasime Tallinnast. Kõik Eesti sõpruskoolide õpilased ja õpetajad said lennujaamas kokku, kus 

algas ka meie reis. 

Reisi eesmärgiks oli kokku saada teiste riikide (Suurbritannia, Rootsi, Slovakkia) koolide õpetajate ja õpilastega ning vahetada kogemusi.  

Kuigi aega kohal olla vaid loetud kaks päeva, oli aeg ära jagatud väga optimaalselt. 

Saabumise õhtul toimus väike tutvustusring ja arutlesime küsimuste üle, et mida asjalikku küsida järgmisel hommikul afgaanidelt video-

konverentsil. Videokonverents kujuneski väga edukaks, sest küsitud aga ka vastatud said enam kui 30 küsimust. Küsiti küsimusi väga        

erinevatel teemadel, nii ajaloost kui ka igapäevasest koolipäevast. Kõigile oli midagi. Kuid kuna meid võõrustav kool oli vaegkuuljatele   

mõeldud kool, siis olid esindatud küsimused ka selles valdkonnas. Tore oli näha, et vaegkuuljad olid võrdsed nagu kõik teised – neile viibati 

iga viimne kui küsimus või sõna, mis kõlas kahe päeva jooksul. 

Veel vaatasime hommikupoolikul Afganistani igapäevaelust lühifilme ning toimus ka intervjuu kahe külalisega Afganistanist, kellelt oli     

võimalik küsida, mida vaid pähe turgatas. 

Peale lõunat toimusid väikestes rühmades arutelu-

grupid, kus saime teada kui palju ja mida täpsemalt 

on teistes koolides korraldatud, et saada kontakti ja 

isegi aidata sõpruskoole Afganistanis. Meie koolil 

on veel palju arenguruumi, aga algus on juba tehtud. 

Viimaseks ametlikuks tegevuseks oli õpilastele  

suhtlemine kahe noore naisega, kes immigreerusid 

umbes 15 aastat tagasi oma perega Afganistanist 

Rootsi. Nad avardasid meie silmaringi ning rääkisid 

kui raske oli ja on ka praegu Afganistanis tava-

kodanike elu. Kõigil peaks olema õigus elada rahus 

ja turvatundega, käia koolis ja ärgata hommikul 

rõõmsa meelega. Kuna meile on kõik see tagatud, 

siis peaksime olema selle üle tohutult õnnelikud. 

Loodame ja tahame uskuda, et sidemed meie 

Aqupruki sõpruskooliga tihenevad ja ehk suudame 

meiegi võib-olla nendele toredatele tüdrukutele  

selles tüdrukutekoolis tuua veidi suuremat sära  

silmadesse ja kindlustunnet südamesse. 

 

12.b klassi õpilane Kaari Susi ja õpetaja Krista Untera 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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12. oktoobril käis 8.b klass Intsikurmu Parkmetsas orienteerumismän-

gul GPS-idega. 

Mängu mõte oli GPS-ide juhatust mööda käia metsas ühest punktist 

teise ja vastata küsimustele. Ühes võistkonnas oli 3-4 liiget. Kui         

võistkond vastas küsimusele õigesti, võisid nad GPS-i abiga järgmisse 

punkti liikuda, kus saadi uus küsimus. Kui vastati valesti, pidid nad   

eelmise punkti juurde tagasi minema. Kuna mängu plaan meenutas 

l a u a m ä n g u 

„Tsirkus“, oli 

võimalik teatud 

k ü s i m u s t e l e 

õigesti vastates 

teistest võist-

kondadest palju ette jõuda ning valesti vastates maha jääda. 

Jooksmist mööda metsa oli palju neil, kes küsimuste vastuseid ei teadnud. Need, kellel 

pea võttis ja kes olid kavalad, tuli aga vähe edasi-tagasi käia. 

Mäng ei olnud kiiruse peale. Võitis see võistkond, kes tegi lõppu jõudmiseks kõige 

vähem käike! 

Võistkond, kes võitis, tegi 17 käiku, mille käigus kõndisid nad ligi 3,2      kilomeetrit. 

Kõige rohkem läbiti ligi 6 kilomeetrit 39 käiguga. Keskmiselt läbisid võistkonnad 4,7 

kilomeetrit umbes 30. mängusammuga. 

Kokkuvõtteks oli see mäng huvitav ja igati positiivne! 

Värsket õhku sai mitme päeva jagu! 

Liisi Kolpakov, 8.b klass 

GPS-mängu võitjad 

KÕIGE- KÕIGEM  MATK!  
Teisipäeval, 14. septembril toimus meie (10.b) klassi esimene õppekäik loodusesse. Ilm 

oli väga ilus ja lubatud vihma me peaaegu tunda ei saanudki. Peale 5. tundi ootas meid 

buss, mis sõidutas meid viite Eesti kõige-kõigemasse kohta. Esimeseks sihtkohaks oli 

Haanja looduspargis olev Vällamäe õpperada. Kohapeal ootas meid Võrumaa Keskkon-

naameti loodushariduse spetsialist Olivia Till, kes jagas meile mõned töölehed ja seejärel 

asusimegi matkale.  

Esimene kõige-kõigem paik oli Vällamäel asuv raba, mis on teadaolevalt Eesti suurima 

turbakihi paksusega ja seega ka vanim raba (17 m). Järgmiseks ronisime üles Eesti kõige 

kõrgema suhtelise kõrgusega mäest, tippu jõudes lõi meie kõigi süda 3-4 korda kiiremini. 

Vällamäe suhteline kõrgus on 84 m, absoluutselt kõrguselt jääb maha vaid Suurest Muna-

mäest (304m). Pärast matkaraja läbimist ja töölehtede täitmist võtsime suuna Hinni kan-

joni poole, tee peal nägime Eesti kõige sügavamat järve - Rõuge Suurjärve(38 m), kaugelt 

paistis ka kõige kõrgem mägi – Suur Munamägi. Lõpuks jõudsime Hinni kanjonini, mis 

on kõige sügavam liivakivikanjon, mida Eestis näha võib. Kanjoni sügavus on 15–20 m. 

Õppisime veel selgeks, kuidas leida püütüvedelt kooreüraski poegade arvu. 

Õppekäik oli üldiselt väga põnev, saime palju uut ja 

huvitavat teada. Lisaks oli positiivne see, et saime   

klassikaaslastega rohkem tuttavaks. Jääme ootama   

järgmisi ja veel põnevamaid õppekäike.  

Tegelikult on ikka päris tore olla loodusklassi õpilane! 

Anett ja Maris, 10.b klass 

ÕPPEKÄIK—GPS KASUTAMINE  LOODUSES  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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T ILLEORG  
Reedel, 8. oktoober oli 10.b klassil väljasõit Tilleorgu, mis asub siinsamas Põlva  maakonnas. 

Peale 4 tundi käisime kogu klassiga söömas ja kella 12-ks kogunesime Edu keskusesse, kust oli 

väljasõit. Vaevalt olime saanud sõitu alustada, kui juba olimegi kohal. Meiega olid kaasas  

õpetajad Krista Untera ja Maie Karakatš.  

Ilm oli üsna sügisene, paistis päike ja ei olnud eriti jahe, kuigi natukene tuuline. Kohapeal jagati 

meile töölehed - üks oli erinevat liiki sammaldest ning teine oli Tilleoru matkaraja kaart.     

Esimese hooga jätsid need mõle-

mad asjad meid täitsa külmaks – 

samblad? Mida veel?  

Tilleoru matkaraja alguses voolab 

Ahja jõgi. Sealt alustasimegi oma 

teekonda. Esimesed 5 m oli pisut 

sopane, kuid õnneks olid kõigil 

kummikud jalas (oli ju ette    

hoiatatud, et läheme loodusesse, 

mitte Lõunakeskuse jäähalli). 

Ülejäänud tee oli laudtee. Teepeal 

korjasime innukalt erinevaid 

samblaid, määrasime neid ja  

vaatasime liigirikast taimestikku. 

Kuni jõudsime kohani, kus olevat 

olnud eelnevatel aastatel kopra 

tamm, kuid nüüd seda enam pole. 

Enne Tilleoru pärlini jõudmist nägime ka metsavendade punkrit. Tilleoru „pärli― 

- Merioone allika juures tegime peatuse ja mõned õpilased ning õpetajad said seal 

janu kustutada. Seal tegime ka ühispildi. 

Pildid tehtud, astusime mööda puust treppe ülesse 8-haruga puu juurde. See oli 

vanasti „ristipuu―, sest seal lähedal asus vanasti matmispaik ja kui surnuga sellest 

puust mööda sõideti, tehti puule rist, et surnute hinged ei tuleks kodu käima. 

Kui õpetaja tark jutt kuulatud ja kõik vajalik kõrvataha pandud , asusime teele 

Maanteemuuseumi juurde, kus ootas meid buss. Tagasi Põlvasse jõudsime   

orienteeruvalt kell 15.30. Matk Tilleorgu erines Vällamäe matkast, sest Tilleorus 

asusid kõik vaatmisväärsused ja huvitavad kohad lähestikku, nii et iga samm tõi 

silmale midagi põnevat. 

Ja seekord tõime midagi kojugi kaasa — sammal - sammal -sammal.  

Täname õpetaja Kristat ja õpetaja Maiet, kes meiega selle põneva õppekäigu 

kaasategid ja meid jälle sammukese loodusele lähemale tõid. Iga omandatud 

tarkusetera on killuke täiendust meie teadmistelaekasse.  

 

 

10.b klass Merioone allikal puhkamas  

Kaheksaharuline ristimänd  

mailto:info@polvayg.edu.ee
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T RADITSIOON ILISE  WUSHU  4 .  MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED  
16.10. – 21.10. 2010 toimusid Hiina Rahvavabariigis Shiyangis Traditsioonilise Wushu 4. Maailmameistrivõistlused. Võistlustel oli esindatud 

83 riiki - Eesti Wushu Föderatsiooni koondise koosseisus võistlesid ka Põlva Ühisgümnaasiumi 7.a klassi õpilased Natjan-Naatan ja      

Nalong-Norman Seeba. Meie poisid võistlesid 12- kuni 18-aastaste noormeeste vanuserühmas shaolinis, kaikas, mõõgas ja kolmeses võitluses. 

Sel korral naasid meie poisid heade tulemustega, Nalong –Norman saavutas shaolinis kolmanda koha ja hinnalise pronksmedali, kaikas hinnati 

teda 4. koha diplomi vääriliseks. Natjan-Naatan sai 4. koha diplomid nii mõõgas kui ka shaolinis. 

Pärast võistlusi viidi osalejad ühepäevasele väljasõidule Wudangi mäele, kus asub wudang-wushu sünnihäll, Wudangi klooster.  

Wushu võistlused Hiinas on alati seotud hiina ajaloo ja kultuuri tundmaõppimisega. Lisaks Wudangi mäele külastati ka Zhuge Liangi         

majamuuseumi Xantungi provintsis. Zhuge Liang oli Kolmanda Kuningriigi perioodi (220 – 280) kuulsaim riigimees, insener, kindral ning 

strateeg. Oma nutikuse ja läbinägelikkuse tõttu on ta olnud armastatud Kangelane kõigile, kes tegelevad idamaiste võitluskunstidega, teda  

kutsuti Magavaks Draakoniks.  

Põnev oli vaadata ka Xuzhou terrakotta sõdalasi. Kuigi meie arvates on hiinlased kõik enam-vähem sama nägu, ei pea see paika. Kõik terrakota 

sõdalased olid erineva näoilmega, kõik olid absoluutselt erinevad.  

Kui lisaks sportlikele saavutustele ja kultuurilistele elamustele mõelda juurde veel  soe ilm (+ 28 kraadi), eksootilised puuviljad ja vürtsikas 

hiina toit ning südamlikud ja rõõmsameelsed hiinlased, siis võib öelda, et reis kaugele Hiinamaale oli tõeline õnnestumine. 

Eesti Wushu Föderatsiooni esindusvõistkond Shiyanis teel võistluste avamisele  Võistluste maskotid „Kung fu man“ 
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Wudangi kloostris 

Wudangi mäel 

Võistluste pidulik avamine 

Tallinna wushu - tüdruk Anna ja hiina draakonid Meie Õpetaja, Meister Chang Jianguo ja suur strateeg Zhuge Liang 

Palju-palju õnne! 

mailto:info@polvayg.edu.ee
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3.  KLASSI  KLASSIÕHTU  

15. oktoobril toimus 3. klassi klassiõhtu - teemaks tsirkuseartistide kokkutulek. 

8.-12. novembril toimub koolinoorte informaati-

kaviktoriini "Kobras" esimene voor, mis viiakse 

läbi kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.-

8. klass), juuniorid (9.-10. klass) ja seeniorid (11.-

12. klass). 

Võistlus toimub Miksikese keskkonnas (võistlus 

eesti keeles aadressil http://www.miksike.ee, vene 

keeles aadressil http://miksike.net) veebipõhise 

kontrolltööna, mistõttu enne lahendamist on vaja 

õpetajal registreerida endale õpetaja konto ja õpi-

lastel õpilaste konto.  

Ülesannete lahendamiseks on aega üks koolitund 

(45 minutit). Palume korraldavatel õpetajatel  

tagada, et võistlejad ei kasutaks kõrvalist abi. 

Parimad lahendajad kutsutakse veebruaris Tartus 

toimuvale õppepäevale ja viktoriini teise vooru. 

Viktoriini teine voor toimub eesti keeles. 

Viktoriin "Kobras" ei eelda programmeerimisala-

seid eelteadmisi. 

Ülesannete temaatika hõlmab arvutikasutus    

oskust, arvutitega seonduvat matemaatikat, arvu-

tite ajalugu, riistvara, tarkvara, arvutieetikat jmt.  

Sellisena toimub võistlus Eestis viiendat korda; 

varasemate võistluste ülesanded asuvad leheküljel 

http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/  

TÜ Teaduskool Miksike  

INFORMAATIKAV IKTORIIN  

“KOBRAS”  

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.miksike.ee
http://miksike.net
http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/
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Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjatööde       

konkursi „Heategu läbi minu silmade“. 

Konkursi eesmärk on panna õpilased mõtlema heategudele enda ümber ning anda neile võimalus mõtiskleda selle üle, mida tähendab kellelegi 

head teha ja millised võimalused on neil endil head korda saata. Parimaid autasustatakse emakeelepäeval, 14. märtsil 2011. 

Tööde laekumise tähtaeg on 1. veebruar 2011. 

Korralduslik info 

Töö teema: konkursi peateemaks on „Heategu läbi minu silmade―, kuid iga osaleja võib anda kirjutisele ka oma alateema või pealkirja.      

Esitamise vorm: e-postiga aadressile konkurss@hm.ee või paberkandjal aadressile Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu, 

märksõna „Konkurss 2011―. Juhime tähelepanu, et kirjutised mahus 3-5 lk tuleb esitada ühel ülal toodud viisil. See tähendab seda, et kui esitate 

töö paberkandjal, siis e-posti teel tööd esitada pole vaja. Sama kehtib ka vastupidise olukorra puhul. 

Palume tööle kindlasti märkida: 

1. nimi, 2. sünniaeg, 3. kool, 4. e-posti aadress, 5. kontakttelefon, 6. juhendaja olemasolul ka juhendaja nimi ning kontaktandmed. 

Hindamine 

Žüriisse kuuluvad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Toomas Liivamägi, lastekirjanik Mika 

Keränen, Maalehe ajakirjanik Anneli Aasmäe, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projektijuht Triin Lääne, Lions Eesti piirkonna      

kuberner Vello Tamm, toimkonna „Heategu läbi minu silmade― esimees Arne Sõna, LEO toimkonna esimees Hilja Illak, Lions Club Tartu 

Tamme liige ja ajakirjanik Hannes Tamme ja lastekirjanik Juhani Püttsepp. 

Töid hinnatakse kolmes vanusegrupis (6-10, 11-14 ja 15-19) ja hindamise aluseks on järgnevad kriteeriumid:  

1. ideede originaalsus, 2. mõtteselgus, 3. nauditav sõnakasutus (sh õigekiri), 4. töö praktiline väärtus. 

Autasustamine 

Konkurss lõpeb piduliku vastuvõtuga 14. märtsil 2011. Igas vanusegrupis autasustatakse esikolmikut, lisaks on silmapaistvatele töödele välja 

pandud eriauhinnad. Iga vanusegrupi parima töö autorit autasustatakse sülearvutiga, teise koha saajatele on auhinnaks digikaamera ja kolmanda 

koha saavutanud autoreid autasustatakse i-pod muusikamängijaga. Parimad tööd avaldatakse Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni 

Eesti piirkonna kodulehel www.lions.ee ja väga heade tööde laekumise korral antakse välja ka nendest koosnev kogumik. Lisaks toimub    

parimate lugude esitlus 7. mail Tallinnas Tammsaare pargis toimuval Heateo Festivalil.  

Konkurss kuulub õpilastööde sarja „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!―, mida sellel aastal korraldab HTM koostöös Rahvusvahelise Lions 

Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonnaga. 

Aktiivset kaasalöömist! 

K IRJATÖÖDE  KONKURSS  “HEATEGU  LÄBI  MINU  SILMADE”  

mailto:info@polvayg.edu.ee
http://www.lions.ee

