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Veidi enne kella kuut õhtul
oli näha Põlva Gümnaasiumi
juures tavapäratut pilti - noo-
red saabusid (!) kooli, kaasas
koolikotist suuremad komp-
sud, isegi kohvrid ja maga-
mistarvete rullid kaenlas.
Kui kõik saabunud olid end
kooli aulasse mahutanud, al-
gas meeskondadesse jaotami-
ne. Meeskonnad A, K, R, T
ja U loositi, aga et tutvumine
juhuse hooleks ei jääks, said
noored kohe ülesandeks end
perekonnanime viimase tähe
järgi tähestikulisse järje-
korda paigutada.

Mõned ebamugavust teki-
tavad tutvumisharjutused li-
saks ja öine tegevusplaan üle
korratud, oli aeg õppima ha-
kata. Valikus oli kaks loen-
gut: «Universum astronoomi
pilgu läbi», lektoriks Elmo
Tempel ja «Kaasaegse kunsti
tähed», kus külas olid skulp-
tor Art Allmägi ja kuraator
Joanna Hoffmann, kes ava-

Tavaliselt on meie gümnaasium hilisõhtuti tühi, kuid mitte 30.
aprillil. Kui aus olla, siis ootasin öögümnaasiumi väga. Olen kõiki
meie kooli ettevõtmisi huviga oodanud ja nendest püüdnud ka
osa võtta. Kell 18 öögümnaasium algaski. Sõbralik õhkkond,
ootusärevad osalejad, huvitavad võistlused, ööbimine koolima-
jas, hommikujooga, Epu, Maarja ja Mariti pannkoogid - need
olid positiivsed ja unustamatud hetked, mis jäävad minuga. Suur
aitäh kõigile!                                                           Julija (vene keel)

Rõõm koos olemisest ja tegemistest. Olla koolimajas väljaspool
tunde ning õlg õla kõrval õpetajad ja õpilased. Öödiskot vaikuses
tahaksin uuesti kogeda. Küll jõuab, uued öögümnaasiumid on
ju tulemas.                         Marika (matemaatika)

Kõik toimus kuidagi muhedalt mõnusas õhkkonnas, vabalt kulge-
vas juhitud suunas, kosta oli palju lustakat naeru, osaleti agaralt,
kuulati mõnuga loenguid. Järgmine kord jään kindlasti ööbima.

Kaia (majandus- ja ettevõtlusõpetus, uurimistöö alused)

Mulle meeldib öögümnaasiumi sundimatu ja sõbralik õhkkond,
koostöövaim ja tegutsemistahe. Loengud on põnevad, esinejad
tasemel, valikuvõimalus on ka. Täiesti segavõistkonnad, aga
kõik toimib. Olulisem kui võit, on võistlus ise, st kellega koos oled
ja mida teed, on lõbus ja huvitav. Meeldejäävad olid esimese
aasta öömatk, teise aasta Silentdisco ja selle aasta ööorien-

Tähed öös - öine õppetöö Põlva Gümnaasiumis
30. aprillil sai alguse Põlva Gümnaasiumi kolmas
öögümnaasium, mis sel aastal kandis pealkirja «Tä-
hed öös».  Traditsiooniliselt said kokku õpetajad ja
õpilased Põlvast, Võrust ja Valgast. Ööõpet nautis
veidi rohkem kui sada inimest.

sid kumbki oma elu ja te-
gemisi kunsti vallas. Kunsti-
loeng oli osa üle-eestilisest
projektist «Kunstnikud koo-
lidesse». Joanna Hoffmann
tutvustas, mis ülesanded on
muuseumis ühel kuraatoril,
kuidas pannakse kokku näi-
tus ja kuidas üldse hinna-
takse kunsti.

Seejärel rääkis Art Allmägi
oma põhilistest isikunäitus-
test ning nende tekkelugu-
dest. Ülejäänud pool loengust
oli üles ehitatud kuraatori
küsimustele skulptorile. Tek-
kis mõnus vestlussalongi-
laadne õhkkond, kus ka õpi-
lased ja õpetajad said küsida,
kaasa rääkida. Teemadeks
olid näiteks, kas ja kui gla-
muurne on kunstniku elu,
kuidas erineb tänapäevase
skulptori töö sajanditevanuse
skulptori tööst ning kust am-
mutab kunstnik inspirat-
siooni.

Universumi loengus sai

kuulaja ülevaate värsketest
füüsikaavastustest, Elmo
Tempel alustas oma esitlust
gravitatsioonilainetest ja
mustast august. Samuti sai
loengus ümber lükatud nii
mõnigi füüsikaõpikusse raiu-
tud tarkus ning imestada tu-
meaine ja tumeenergia «näh-
tamatuse» üle.

Samal ajal kui füüsikalised
elamused hakkasid lõpupoole
veerema, võis auditooriumi

aknast näha staadionile vee-
remas ülisuurt jalgpalli ja
mullipalle. Öine õppeprotsess
jätkus sportlikult, sest oota-
mas olid teatevõistlused ja
mullijalgpall. Mullipalli sees
veeremine (tegelikult kuker-
pallitamine ja hüppamine)
ning jalgpalli tagaajamine oli
naljakas ainult pealtvaata-
jale, mulli sees olijale tähen-
das see tõsist pingutust.

Öögümnaasiumis ei puudu-

nud ka muusikatund. Kooli-
juht Alo Savi muusikavikto-
riin lennutas võistkonnad
tähistaevasse, kus vastuste
otsimine tekitas nii äratund-
misrõõmu kui «musta augu»
efekti - justkui tuttav lugu,
aga ei esitajat ega pealkirja
meenu.

Vahepeal saabunud pime-
dus aga tähendas õiget aega
Põlva linnas orienteerumi-
seks. Õpetajate meeskonnad

ootasid õpilasi Intsikurmus,
linna keskväljakul, bussijaa-
mas, raamatukogu, surnuaia
ja politseimaja juures. Tähis-
taeva nautimiseks polnud so-
bivat ilma ja aegagi, sest kõik
punktid tuli võimalikult kii-
resti läbida. Õnneks anti
igast kontrollpunktist kaasa
ümbrik kirjatähtedega, mil-
lest koolimajas tuli teistega
võidu sõnu laduda.

Enne öörahu jagati muljeid
võistlustest, söödi pirukaid,
mängiti lauamänge ja disko-
tati «tähistaeva all». Kell
2.00 kustutati tuled ja ehk
õnnestus öögümnasistidel
korraks undki näha. Et siis
kella 7 paiku hommikul
pannkoogilõhna peale üles
ärgata, end hommikujoogas
Reelika Rohtmaa juhenda-
misel sirutada ja lõpetuseks
ülimaitsvaid pannkooke
süüa. Järgmisel aastal oleme
taas öösel koolis!

Öögümnaasiumis õppisid ja
konspekteerisid

Marit Oimet,
koolielu korraldaja

Helle-Mari Märtson, eesti
keele ja kirjanduse õpetaja

Veronika Grigorjev,
matemaatikaõpetaja

teerumine. Loomulikult on väga hariv ja kaasahaarav muusikavikto-
riin. Igas öögümnaasiumis on olnud üllatusmomente, mingi oota-
matu või teada asi ootamatu nurga alt. Tegevused liidavad õpilasi
ja õpetajaid. Kõigele lisaks on toit maitsev.         Viivi (matemaatika)

Mulle meeldis väga orienteerumine ja seda võiks järgmisel aastal
korrata. Kuigi sõna kokkupanekut oleks võinud saada lõpus terve
tiimiga koos teha või oleks siis võinud ka veidi väiksemad mees-
konnad olla. Arvan, et mulle oleks ka muusikaviktoriin meeldinud.
Mina seal küll ei osalenud, aga hiljem laule kuulates tundus üpris
lihtne ja lõbus. Need, kes öögümnaasiumis ei osalenud, ei jäänud
millestki elumuutvast ilma. Ma mõtlen, et peapööritust ja valusaid
kukkumisi mullijalgpallis ei jää ehk keegi meenutama. Küll aga jäid
need, kes seekord ei osalenud, ilma suures koguses lõbust ja tore-
dast ajast, mida nad oleks saanud sõpradega koos veeta näiteks
õhtul/öösel hilja lauamänge mängides ja kõhutäite kaupa naerdes.
Öögümnaasium andis mulle uue kogemuse. Olen küll ka varem
koolis ööbinud, aga varasemalt ei ole seal olnud nii palju teiste
koolide õpilasi ja nii tore.                                            Marion (õpilane)

Ma pole kunagi osalenud sellisel üritusel ja see oli üsna põnev.
Kuigi lootsin sealt uusi sõpru leida, siis kahjuks see ei õnnestunud.
Oli väga äge õhtu-öö koolis veeta. Sain veeta aega sõbrannadega
ja mängida uusi lauamänge, kuna kooliajal väga ei jõua neid män-
gida. Mullijalgpall oli äge, aga ise ei tahtnud minna sinna mulli

sisse, pealt vaadata oli põnevam. Orienteerumine oli natuke jama,
kuna me ainult jooksime.                                          Indra (õpilane)

Minu jaoks on öögümnaasium hästi oluline. Olen viimane aasta
selles koolis ja püüan kõikidest sündmustest veel kord mõne
toreda mälestuse enda jaoks saada ja ma olin kindel, et öö-
gümnaasium saab olema sama äge, kui need on eelmised kaks
aastat olnud. Mõtlesin, et kui palju võimalusi ikka tekib olla kell
kaks öösel koolimaja koridoris, mängida lauamänge, kui samal
ajal räägitakse kooli kõlarites õudusjuttu ja hiljem tuleb mõni
õpetaja noomima, et meie ikka veel ärkvel oleme. Kui palju kordi
saad sa kell kaheksa õhtul istuda auditooriumis ja olla loengus
või siis mõni tund hiljem direkoriga muusikaviktoriini teha? Arvan,
et kõik võimalused tuleb ära kasutada.                   Kairi (õpilane)

Minu arvates oli öögümnaasium väga tore. Mulle väga meeldis,
kuidas kogu õhtu vältel oli sama teema, mille järgi olid tegevused.
Kõige meeldejäävamad tegevused olid orienteerumine ja kind-
lasti mullijalgpall, sest ma pole varem öösel mööda linna jooks-
nud ja õpetajaid otsinud ja pole ka mulli sees olles jalgpalli
mänginud. Ma soovitan kindlameelselt üritust sõbrale, sest just
sõpradega ongi sellises kohas ja selliseid tegevusi teha tore-
dam. Olin öögümnaasiumis teist korda ja ka seekord ei valmis-
tanud see üritus pettumust. Oli väga tore, naljakas ja sain palju
meeldejäävaid hetki.                               Helen Cornelia (õpilane)

Õpetajad ja õpilased öögümnaasiumist

Mullijalgpall - pealtvaatajale lõbusam kui mullis sees. Aga oli võimalus kulgeda omas mullis.

Öögümnaasium algas rühmade moodustamise saginaga. Kes siis tänapäeval üksi nurgas õpib...
Must auk, tumeaine, tähed, planeedid, galaktikad - universumi müsteeriumid astronoom Elmo
Tempeli pilgu kaudu.

Fotod: Veronika Grigorjev


